Orde van dienst vespers 17 maart 2021 Sint Jan Gouda
Week van de vierde zondag van de Veertigdagentijd (Laetare)
Voorganger: ds. Leonie Bos
Cantor-organist: Gerben Budding
Cantores: Marit Weerheim en Geerte de Lely
Stilte
Openingsvers en Lofprijzing 190a*
Hymne 843
Musica pro Deo ‘Laetatus sum’ – Richard Dering
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: In domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri in portis tuis, Jerusalem.
(Psalm 122:1 en 2)
Psalmgebed Psalm 24 (zie bijlage)
Lezing Deut. 30:15-20a
Stilte
Musica pro Deo ‘Miserere mei Domine’ – Jan Pieterszoon Sweelinck
Miserere mei Domine, et exaudi orationem meam.
(Psalm 4:2d)
Canticum 157b
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368d - Onze Vader 369b
Hymne 546
Zegenbede 190a
*genoemde nummers komen uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk

Psalm 24
Antifoon

Psalmtoon

1 Van de Ene is de aarde
en wat haar vervúlt, *
de wereld
en wie daarop zijn gezéten.
2 want zelf heeft hij haar
op zeeën gegróndvest, *
haar verankerd
op rivíeren.
3 Wie mag klimmen op de berg van de Éne, *
wie gaan staan
op de plaats waar zijn héiligheid is?
4 Iemand onschuldig van handen
en louter van hart,
die zijn ziel niet ophief tot vóosheid, *
en niet een eed zwoer tot bedróg:
5 die draagt van de Ene mee: zégen, *
gerechtigheid van de God die hem rédt.
6 Dat is het geslacht
van wie vragen naar hém, *
van wie zoeken uw aanschijn,
dat is Jákob! sela
7 Heft, poorten, uw hoofden,
verheft u, deuren van éeuwig, *
daar komt binnen
de koning der glórie!
8 Wie is dat, de koning der glorie?de Ene, krachtig, heldháftig, *
de Ene,
heldhaftig in de stríjd!
9 Heft, poorten, uw hoofden,
heft u, deuren van éeuwig, *
daar komt binnen
de koning der glórie!
10 Wie is hij, deze koning der glorie?de Ene, de Omscháarde, *
hij is de koning der glórie! Sela
Herhaal Antifoon
Tekst: Goudse Bijbel
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