Orde van dienst vespers 21 april 2021 Sint Jan Gouda
Misericordia Domini
Voorganger: Bert Robben
Cantor-organist: Gerben Budding
M.m.v. cantorij
Stilte
Allen gaan staan
Openingsvers en Lofprijzing 190a* (gesproken)
Hymne 651
Allen gaan zitten
Psalmgebed Psalm 33 (zie bijlage)
Lezing
Stilte
Musica pro Deo Misericordia Domini - Giuseppe Ottavio Pitoni (1657-1743)
5b Misericordia Domini plena est terra, Alleluia.
6a Verbo Domini cæli firmati sunt, Alleluia.
1 Exsultate justi in Domino rectos decet colaudatio.
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum, Amen.
(Psalm 33:5a, 6b, 1)
Canticum 157c
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368f - Onze Vader (gesproken)
Allen gaan staan
Hymne 650
Zegenbede 190a (gesproken)
*genoemde nummers komen uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.

Psalm 33
Antifoon en Psalmtoon

1 Gij rechtvaardigen,
heft voor de Ene een júbelzang aan;*
de psalm is een lúst voor de vrómen!

13 De Ene ziet neer uit de hemel,*
richt zijn blik op alle kínderen der ménsen.
14 Hij let van de plaats, waar Hij tróont,*
op alle bewóners der áarde:

2 Looft de Ene met cíters,*
bespéelt voor Hem de tiensnarige hárp;

15 Hij, die aller hart heeft geschápen,*
en al hun dáden doorgróndt.

3 Stemt een nieuw líed voor Hem aan,*
tokkelt de líeren, lustig en lúid!
4 Want het woord van de Ene is waaráchtig,*
onveranderlijk ál zijn dáden.

16 Geen koning overwint door de macht van zijn
héir,*
geen held wordt geréd door geweldige krácht;

5 Gerechtigheid en recht heeft Hij líef;*
van Zijn góedheid is de aarde vól.

17 Ook het ros kan de zege niet schénken,*
door zijn grote snélheid niet rédden.

6 Door het woord van de Ene zijn de hémelen
gemaakt,*
door de adem van zijn mónd heel hun héir;

18 Maar het oog van de Ene rust op hen, die Hem
vrézen,*
en die op zijn góedheid vertróuwen:

7 Hij verzamelde het water der zee in een zák,*
legde de oceánen in schúren op.

19 Om ze te redden van de dóod,*
ze in het léven te houden bij hóngersnood.

8 Heel de aarde moet de Ene vrézen,*
al de bewoners der wéreld Hem dúchten.

20 Onze ziel blijft opzien tot de Éne:*
Hij is onze hulp en ons schíld;

9 Want Hij sprak: en het wás;*
Hij gebóod: en het stónd.

21 In Hem verheugt zich ons hárt,*
wij vertrouwen op zijn heilige Náam.

10 De raadslagen der volken gooit de Ene omvér,*
Hij verijdelt de plánnen der náties;

22 Uw genade, o Ene, dale over ons néer,*
naarmate wij op U blijven hópen!

11 Maar Zijn raadsbesluit staat in eeuwigheid vást:*
wat Zijn hart heeft bedácht, van geslacht tot geslácht.

Herhaal Antifoon

12 Gelukkig de natie, die de Ene tot Gód heeft,*
het volk, dat Hij Zích tot érfdeel verkoos!
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