Orde van dienst vespers 3 maart 2021 Sint Jan Gouda
Week van de tweede zondag van de Veertigdagentijd (Reminiscere)
Voorganger: ds. Annemarie Six-Wienen
Cantor-organist: Gerben Budding
Sopraan: Marjon van der Linden
Stilte
Openingsvers en Lofprijzing 190a*
Musica pro Deo Ubi caritas et amor, Deus ibi est (uit: Via Crucis) – Dick Le Mair
Vertaling: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God (Psalm 133:1a)
Psalmgebed Psalm 25 (zie bijlage)
Lezing
Stilte
Canticum Magnificat – Arvo Pärt
Zie Luc. 1:46-56
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368e - Onze Vader 369d
Zegenbede 190a
*genoemde nummers komen uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk

Psalm 25
Antifoon en Psalmtoon
Bewaar, Heer, uw erbarmen (6a)
/ *

/

1 Tot Ú, Heer, (*) stijgt mijn verlángen.
2 Op U, mijn God, is mijn vertróuwen:*
laat mij dan niet worden beschaamd, laat mijn vijanden niet triomféren;
3 wie op U hoopt wordt nooit bescháamd: *
beschaamd wordt wie achteloos ontróuw is.
4 Leer mij, Heer, te onderscheiden uw wégen,*
de paden te zien die Gij wíjst;
5 onderricht mij, leid mij in uw wáarheid,*
Gij zijt de God van mijn behoud u verbeid ik - elke dag wéder.
6 Bewaar, Heer, uw erbármen,*
uw goedheid: in de eeuwigheid zijn zij gegrónd;
7 wees hetgeen ik misdeed in mijn jeugd, wees mijn dwalingen niet steeds indáchtig,*
doch zie in uw ontferming mij áan.
8 De Heer is mild en waaráchtig:*
Hij toch wijst wie dwalen de wég,
9 leidt ootmoedigen daar waar zijn récht heerst,*
leert zijn weg aan wie néderig zijn.
10 Immer blijken de paden des Heren genade en wáarheid,*
als wij zijn verbond en zijn uitspraken tróuw zijn.
11 Heer wil mij - getrouw aan uw náam -*
mijn vergrijp, hoe groot ook, vergéven.
12 Geen mens met ontzag voor de Héer,*
of die leidt hem wanneer hij zijn wég kiest;
13 en zelf vindt hij de plek van zijn vóorspoed,*
het land dat zijn nazaten be-érven.
14 Het stil gesprek met de Heer is weggelegd voor wie Hem vrézen:*
zo wijdt Hij hen in zijn verbond in.

15 Immer is mijn oog op de Héer,*
Hij bevrijdt mijn voeten uit de válstrik.
16 Zie om naar mij, heb ontférming,*
want eenzaam ben ik en gekwéld.
17 Mijn hart is beklemd - schep mij rúimte,*
een uitweg uit wat mij píjnigt;
18 aanzie mijn gekweldheid, mijn nóod,*
neem het van mij af - al mijn zónden.
19 Zie hoe talrijk mijn víjanden zijn,*
met hoe harde haat zij mij háten;
20 behoed mijn leven, bewaar mij, maak dat ik niet word bescháamd:*
bij u mag ik toch beschérmd zijn.
21 Laat eenvoud mij geléiden,*
oprechtheid: ik blijf U verbeiden, vol hóop.
22 O God, maak Israël vríj (*) van wat het rondom ínsluit!
Herhaal antifoon
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Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda

