Orde van dienst vespers 17 februari 2021 Sint Jan Gouda
Aswoensdag
Voorganger: ds. Marco Batenburg
Cantor-organist: Gerben Budding
M.m.v. cantorij
Liednummers verwijzen naar Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (Liedboek 2013)
Stilte
Openingsvers en Lofprijzing 190a
Schuldbelijdenis
V:
Voor U belijden wij, almogende God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in
gedachte, woord en daad, in het kwade dat wij hebben gedaan en in het goede dat wij hebben nagelaten.
... gebedsstilte ...
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden en geef dat wij U mogen dienen. Vernieuw daartoe ons
leven door Christus, onze Heer. De almachtige en barmhartige God zij ons genadig, vergeve ons onze
zonden en geleide ons tot het eeuwige leven.
A:
Amen

Musica pro Deo A Song of Hope (Psalm 130) – Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Zie Psalm 130
Psalmgebed Psalm 22 (zie bijlage)
Lezing
Stilte
Canticum Magnificat in d – George Dyson (1883-1964)
Zie Luc. 1:46-55
Avondgebed
Voorbede met acclamatie 535a
Onze Vader (gesproken)
Hymne 536:1 en 2
Zegenbede 190a

Psalm 22
Antifoon

Psalmtoon
/*

/

2 Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verláten,*
verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brúllens?
3 Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij ántwoordt niet;*
en des nachts, en ik heb geen stílte.
4 Doch Gij zijt héilig,*
wonende onder de lofzangen Ísraëls.
5 Op U hebben onze vaders vertróuwd;*
zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen úitgeholpen.
6 Tot U hebben zij geroepen, en zijn úitgered;*
op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet bescháamd geworden.
7 Maar ik ben een worm en geen mán,*
een smaad van mensen, en veracht van het vólk.
8 Allen, die mij zien, bespótten mij;*
zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zéggende:
9 Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu úithelpe,*
dat Hij hem redde, dewijl Hij lúst aan hem heeft!
10 Gij zijt het immers, die mij uit den buik hebt úitgetogen;*
die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders bórsten.
11 Op U ben ik geworpen van de báarmoeder af;*
van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn Gód.
12 Zo wees niet verre ván mij,*
want benauwdheid is nabij; want er is geen hélper.
13 Vele varren hebben mij omsíngeld,*
sterke stieren van Basan hebben mij omríngd.
14 Zij hebben hun mond tegen mij ópgesperd,*
als een verscheurende en brullende léeuw.

15 Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich vaneen geschéiden;*
mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns íngewands.
16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehémelte;*
en Gij legt mij in het stof des dóods.
17 Want honden hebben mij omsingeld; een vergadering van boosdoeners heeft mij omgéven;*
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgráven.
18 Al mijn beenderen zou ik kunnen téllen;*
zij schouwen het aan, zij zíen op mij.
19 Zij delen mijn kléderen onder zich,*
en werpen het lot over mijn gewáad.
20 Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Stérkte!*
haast U tot mijn húlp.
21 Red mijn ziel van het zwáard,*
mijn eenzame van het geweld des hónds.
22 Verlos mij uit des leeuwen múil;*
en verhoor mij van de hoornen der éenhoornen.
23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertéllen;*
in het midden der gemeente zal ik U príjzen.
24 Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem; al gij zaad van Jákob!*
vereert Hem; en ontziet u voor Hem, al gij zaad van Ísraël!
25 Want Hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht
voor hem verbórgen;*
maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem ríep.
26 Van U zal mijn lof zijn in een grote geméente*
ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrézen.
27 De zachtmoedigen zullen eten en verzádigd worden;*
zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid léven.
28 Alle einden der aarde zullen het gedénken, en zich tot den HEERE bekéren;*
en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbídden.
29 Want het koninkrijk is des HÉEREN,*
en Hij heerst onder de héidenen.
Vers 13 Liedboek
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