Orde van dienst vespers 28 april 2021 Sint Jan Gouda
Jubilate
Voorganger: ds. Leonie Bos
Organist: André Dingemanse
Cantor: Gerben Budding
M.m.v. cantorij
Stilte
Allen gaan staan
Openingsvers en Lofprijzing 190a* (gesproken)
Hymne 652
Allen gaan zitten
Psalmgebed Psalm 30 (zie bijlage)
Lezing
Stilte
Musica pro Deo Jubilate Deo omnis terra – Orlando di Lasso (1530/32-1594)
Tekst: Psalm 100:1-3
Canticum 151
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368f - Onze Vader (gesproken)
Allen gaan staan
Zegenbede 190a (gesproken)
*genoemde nummers komen uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.

Psalm 30
Antifoon en Psalmtoon
Vromen, zingt Hem een lied!
/ *

/

1 Ik wil U prijzen, o Jahweh; want Gij trokt mij omhóog,*
opdat mijn vijanden niet over mij júichen.
2 Ik riep tot U: “O Ene, mijn Gód!*
en Gij hebt mij genezen, o Éne!
3 Gij trokt mij uit het dódenrijk op,*
ten leven uit het midden van die in het graf zijn gezónken.
4 Vromen, zingt Hem een líed, *
en verheerlijkt zijn heilige Náam:
5 Want zijn toorn duurt maar een ogenblik, Zijn goedheid levensláng; *
‘s avonds komt er geween, Maar ‘s morgens is er weer vréugd.
6 In zelfgenoegzaamheid had ik gezégd:*
“Nooit zal ik wánkelen!”
7 Neen, Ene, door uw goedheid alleen Hadt Gij kracht verleend aan mijn géest;*
maar nauwelijks hadt Gij uw aanschijn verborgen, Of plotseling zonk ik inéen!
8 Ene, toen riep ik U áan,*
en ik bad tot mijn Héer:
9 “Wat kan mijn verstomming U baten, En dat ik zink in het gráf;*
kan het stof U soms loven, En uw trouw nog verkónden?”
10 En de Ene heeft het gehoord, en Zich mijner ontférmd;*
de Ene heeft mij gehólpen.
11 Gij hebt mijn gejammer in een reidans veránderd, *
mijn rouwkleed verscheurd, met vreugd mij omgórd:
12 Opdat mijn geest U zou prijzen, en nooit meer zou zwíjgen,*
U eeuwig zou loven, o Jahweh, mijn Gód!
Tekst: Petrus Canisiusvertaling Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda

