Orde van dienst vespers 28 juli Sint-Jan Gouda
Week van de zesde zondag van de zomer
Voorganger: Bert Robben
Organist: Christiaan Ingelse
Geloofsgetuigen:
Jacobus, apostel (gedachtenis van de eerste verkondigers van het geloof)
Johann Sebastian Bach, kerkmusicus
Stilte
Allen gaan staan
Openingsvers en Lofprijzing 190a* (I voorganger II gemeente)
Hymne 737:1, 2, 15, 16, 17 en 18
Allen gaan zitten
Musica pro Deo ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’, BWV 676 (orgel)
Psalmgebed Psalm 41 (zie onder, oneven verzen cantor, even verzen allen)
Lezing - stilte
Canticum ‘Meine Seele erhebet den Herren’, BWV 648 – J.S. Bach (1685-1750) (orgel)
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368g - Onze Vader 369e
Avondlied ‘Vor deinen Thron tret’ ich hiermit’, BWV 668 – J.S. Bach (1685-1750) (orgel)
Allen gaan staan
Zegenbede 190a (I voorganger II allen)
*genoemde nummers komen uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.

Psalm 41
Antifoon (allen) en Psalmtoon

/*

/

Cantorij oneven verzen, allen even verzen
2
Zalig wie acht slaat op een gerínge:*
ten dage van kwaad
zal hem uitredden de Éne!
3
De Ene bewaart hem, houdt hem in leven,
maakt hem zalig op áarde; *
aan de ziel van zijn vijanden
geeft gij hem niet príjs!
4
De Ene
zal hem op zijn lijdenssponde stéunen, *
alles aan zijn bed
veranderen wanneer hij zíek ligt.
5
Zo ikzelf, toen ik moest zeggen:
‘Ene, wees mij genádig, *
genees mijn ziel,
ja, ik heb gezondigd tegen ú!’
6
Mijn vijanden
zeggen mij kwáad toe: *
wanneer zal hij sterven,
zal teloorgaan zijn náam?
7
Komt er een om mij te zien
dan praat hij over niets,
in zijn hart
verzamelt zich ónheil, *
tijgt hij uit, de straat op, dan práat hij.

8
Tegen mij saamhorig
smiespelen al mijn háters, *
tegen mij!beramen zij mij kwáad:
9
‘een woord van Belial
is in hem úitgegoten, *
nu hij is gaan liggen
zal hij niet meer ópstaan!’
10
Zelfs de man van mijn vrede,
bij wie ik mij veilig dacht,
een eter van mijn bróod, *
heeft tegen mij de híel geheven.
11
Maar gij, Ene,
wees mij genadig, doe mij ópstaan, *
dat ik met vergelding bij hen wéerkom!
12
Hieraan weet ik
dat gij behágen in mij hebt: *
dat mijn vijand niet over mij júicht!
13
Zo bleef ik
gaaf en blijft gij mij omgéven, *
ge posteert mij
voor uw aanschijn voor éeuwig!
14
Gezegend de Ene, Israëls Gód, *
van de eeuwigheid af
en tot in de eeuwigheid,
amen, ámen!
Allen herhalen antifoon
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