Orde van dienst vespers 24 maart 2021 Sint Jan Gouda
Week van de vijfde zondag van de Veertigdagentijd (Judica)
Voorganger: ds. Kees van den Berg
Organist: Christiaan Ingelse
Medewerking van de cantorij
Stilte
Openingsvers en Lofprijzing 190a*
Musica pro Deo (orgel)
Koraalvoorspel over Psalm 42 – Christiaan Ingelse
Vers 1: Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden.
Koraalvoorspel over Psalm 43 – Christiaan Ingelse
Vers 3: o Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en licht die naar uw heilige berg leiden.
Psalmgebed Psalm 26, zie bijlage
Lezing
Stilte
Musica pro Deo (orgel) Lofzang van Maria- Christiaan Ingelse
Canticum 157a
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368d - Onze Vader (gesproken)
Voorspel over: Ik wil mij gaan vertroosten – Christiaan Ingelse
Hymne 562
Zegenbede 190a
*genoemde nummers komen uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk

Psalm 26
Antifoon en Psalmtoon

/ *

/

1 Doe mij recht, Here,
want ik heb in onschuld gewándeld;*
op de Here heb ik vertrouwd
zonder te wánkelen.
2 Toets mij, Here, en bepróef mij,*
keur mijn nieren en mijn hárt.
3 Want uw goedertierenheid houd ik voor ógen,*
en ik wandel in uw wáarheid.
4 Bij de valsaards zit ik niet néer,*
met de huichelaars ga ik niet óm;
5 ik haat het gezelschap der bóosdoeners,*
en bij de goddelozen zit ik niet néer.
6 Ik was mijn handen in ónschuld,*
en maak de omgang om uw altaar, o Hére,
7 terwijl ik luide een loflied doe hóren,*
en al uw wonderen vertél.
8 Here, ik heb lief de stede van uw húis,*
de woonplaats van uw héerlijkheid.
9 Raap mijn ziel niet weg met de zóndaars,*
noch mijn leven met hen die bloed vergíeten,
10 aan wier handen mísdaad kleeft,*
en wier rechterhand vol is van geschénken.
11 Ik echter wandel in ónschuld –*
verlos mij en wees mij genádig.
12 Mijn voet staat op effen báan –*
in de samenkomsten zal ik de Hére prijzen.
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