Orde van dienst vespers 24 februari 2021 Sint Jan Gouda
Week van de eerste zondag van de Veertigdagentijd (Invocabit)
Voorganger: Joas van der Schoot
Organist: André Dingemanse
Cantor: Gerben Budding
Tenor: Gerco Blom
Stilte
Koorgebed ‘Discedite a me omnes’ – Orlando di Lasso (1532-1594)
Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem, quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei.
Psalm 6:9
Openingsvers en Lofprijzing 190a*
Musica pro Deo ‘Domine Deus peccavi graviter coram te’ – Giovanni Rovetta (1596-1668)
Domine Deus peccavi graviter coram te,
peccavi et declinavi miser a te
sed nunc detestor improbitatem meam
atque peccata mea.
Parce mihi clementissime Deus
et oculorum rivos salientes
Ah respice benignus
emanantis signum mei doloris
Psalmgebed Psalm 23 (zie bijlage)
Lezing
Stilte
Musica pro Deo ‘Ecce nunc tempus’ – Samuel Webbe (1740-1816)
2b Ecce nunc tempus acceptabile: ecce nunc dies salutis.
4 In his ergo diebus exhibeamus nosmet ipsos sicut Dei ministros;
in multa patientia,
5b in vigiliis, in ieiuniis,
6b in c[h]aritate non ficta.
2 Cor. 6:2b,4,5b,6b
Canticum Lied van Habakuk, 156
Avondgebed - Voorbede met gesproken acclamatie ‘Heer, ontferm U’ – Onze Vader (gesproken)
Zegenbede 190a
*genoemde nummers komen uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (Liedboek 2013)

Psalm 23
De Heer is mijn herder (1a)

/*

/

1. De HEER is mijn hérder,*
het ontbreekt mij aan níets.
2. Hij laat mij rusten in groene wéiden*
en voert mij naar vredig wáter,
3. Hij geeft mij nieuwe krácht*
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn náam.
4. Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen geváar,*
want U bent bij mij,
Uw stok en uw staf,
zij geven mij móed.
5. U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de víjand,*
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit óver.
6. Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn léven,*
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dágen.
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