Orde van dienst voor de Vespers op woensdag 15 juli 2020 koor Sint Janskerk Gouda
Week van de vijfde zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. Leonie Bos
Cantor-organist: Gerben Budding
Cantorij
Stilte en uurslag
Musica pro Deo ‘Abide with me’ – C.H.H. Parry (orgel)
Allen gaan staan
Openingsvers en Lofprijzing
I Voorganger II Gemeente

Hymne Gz. 489 (LvdK), 1 cantor, 2 cantorij, 3-6 gemeente

zie Liedboek v.d. Kerken

Allen gaan zitten
Psalmgebed Psalm 10 (uit: ‘Voor de liefste…’) (gemeente en cantorij)
Schriftlezing Matth. 12:1-21
Stilte
Musica pro Deo ‘The eyes of all wait upon Thee’ – J. Barnby (cantorij)
The eyes of all wait upon Thee, O Lord,
and Thou givest them their meat in due season.
Thou openest Thy hand, and fillest all [things living] with plenteousness.
(Psalm 145:15-16)
Canticum Magnificat (uit: ‘Voor de liefste…’), gemeente refrein, cantorij verzen

Groot maakt mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn Geest over God,
mijn bevrijder,want hij heeft aangezien
de vernedering van zijn dienares;
zie, van nu af prijzen mij zalig alle generaties!want grote dingen heeft hij aan mij gedaan,
machtig is hij, heilig is zijn naam!zijn ontferming is van generatie tot generatie
over wie hem vrezen;
kracht heeft hij betoond met zijn arm;
hoogmoedigen met de plannen van hun hart,hij sloeg ze uiteen;
hij heeft machtigen van hun troon gestoten
en vernederden verhoogd;
hongerlijders heeft hij vervuld met alle goeds,
en rijken heeft hij ledig
heengezonden;
hij heeft zijn kind Israel vastgehouden,
hij blijft zijn ontferming indachtig
-zoals hij tot onze vaderen heeft gesprokenvoor Abraham en voor zijn zaad
tot in de toekomende eeuw.
Refrein
Gebeden

zie bijlage I

Avondgebed
Voorbeden
Telkens besloten met: zo bidden wij tezamen… (gemeente)

Stil gebed
In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden:
Onze Vader… (gemeente, toonzetting Willem Vogel)
Allen gaan staan
Avondlied Gz. 270 (LvdK), 1 cantor, 2 cantorij, 3 en 4 gemeente

zie Liedboek v.d. Kerken

Zegenbede
I Voorganger II Gemeente

We verlaten in stilte de kerk
Volgende Vespers op woensdag 22 juli 19.30 uur
De Vespers in de Sint Janskerk gaan uit van de Protestantste Gemeente Gouda.

Bijlage: Psalm 10
1-11 Abdijtoon I, 12-eind Abdijtoon II

1 Maar Ene,
waarom staat ge in de verte stil, *
blijft ge weggekropen
in de tijden van benauwing?-

op verborgen plekjes
vermoordt hij een onschuldige, *
zijn ogen
loeren op een zwakke;

2 door de trots van een boosdoener
brandt een gebukte, *
worden zij gegrepen!door de plannen die zij beraamden;

9 in het verborgene legt hij lagen
als een leeuw in een loofhut,
legt zijn lagen voor de
roof van een gebukte, *
hij berooft een gebogene
als hij hem meetrekt in zijn net;

3 want een booswicht prijst zichzelf
om het verlangen van zijn ziel, *
zegent een woekeraar,
hoont de Ene!
4 Neus in de hoogte,
zoekt zo’n booswicht helemaal niets, *
geen God komt er nog voor
in al zijn plannen;

10 hij slaat neer, duikt ineen: *
daar viel weer een zwakke
in zijn klauwen!11 zeggen zal hij in zijn hart:
God is het vergeten, *
heeft zijn aanschijn verborgen,
nooit en te nimmer iets gezien!

5 zijn wegen zijn voorspoedig te allen tijde,
tegenover hem gaan uw regels te hoog, *
allen die hem benauwen
fluit hij uit;

12 Sta op, Ene,
God, hef op uw hand, *
wil gebukten niet vergeten!

6 hij heeft in zijn hart gezegd:
ik wankel nooit, *
van generatie tot generatie
kniel ik niet!

13 Hoe heeft zo’n booswicht
God kunnen honen?- *
hij heeft in zijn hart gezegd:
‘jij zult nergens naar zoeken!’

7 Puilend vol is zijn mond
van bedrog en bedreiging, *
onder zijn tong
enkel onheil en ellende;

14 Maar u zag het,
ja u, ellende en onheil zag u
om het te wegen in uw hand.
Toeverlaat werd u voor de zwakke, *
een wees,
gijzelf zijt zijn helper geworden!-

8 hij zit in hinderlagen achter een hofmuur,

15 breek de arm van een booswicht. *
Wie kwaad doet:
zoek zijn boosheid op,
dan is zij nergens meer te vinden!

17 Zeker hebt gij, Ene,
het verlangen van gebukten gehoord, *
bevestig hun hart,
merk op met uw oor!-

16
De Ene is koning
voor eeuwig en immer, *
volkeren zijn verdwenen
uit zijn land!

18
om recht te doen wees en vertrapte,
dat men het nooit meer waagt *
een mensje op te jagen
uit het land!

