Orde van dienst vespers 7 april 2021 Sint Jan Gouda
Week van het hoogfeest van Pasen
Voorganger: ds. David van Veen
Cantor-organist: Gerben Budding
m.m.v. cantorij
Stilte
Openingsvers en Lofprijzing 190a*
Hymne 629
Psalmgebed Psalm 28 (zie bijlage)
Lezing
Stilte
Musica pro Deo ‘Congratulamini mihi omnes’ – Jacobus Clemens non Papa (c.1510/15–1555/6)
Congratulámini mihi omnes qui dilígitis Dóminum,quia quem quaerébam appáruit mihi.
Et dum flerem ad monuméntum vidi Dóminum meum. Allelúia.
Canticum 153
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368f - Onze Vader gesproken
Hymne Gezang 202 LvdK
Zegenbede 190a
*genoemde nummers komen, tenzij anders aangegeven, uit Liedboek Zingen en bidden in huis en
kerk, tenzij anders vermeld.

Psalm 28 Antifoon en Psalmtoon
/ *

/

1 Tot u, Ene, roep ik,
o mijn Rots, houd u voor mij niet doof!dat uw zwijgen voor mij niet zal máken *
dat ik lijk op wie
neergedaald zijn in de pút.
2 Hoor de stem van mijn smeken om genade
nu ik tot u schreeuw om húlp, *
nu ik mijn handen ophef
naar het binnenst van uw héiligdom.
3 Ruk mij niet weg met bozen,
met bewerkers van onheil
die met hun naasten spreken van vréde, *
maar wier hart
vol is van kwáad!
4 Geef hun naar hun werken,
naar het kwaad dat zij bedreven,
naar de daden van hun handen,
geef hun zó,- *
en breng hun het verdiende lóon terug!
5 Want zij slaan geen acht
op het werk van de Ene,
op het doen van zijn hánden, *
hij zal ze stukslaan
en niet meer herstéllen!
6 Gezegend de Éne,- *
want hij heeft de stem gehoord
van mijn smeken om genáde!
7 De Ene is mijn kracht en mijn schild,
bij hem wist mijn hart zich veilig,
mij gewerd hulp, en nu juicht mijn hárt!- *
met mijn lied zal ik hem dánken!
8 De Ene is voor hen een krácht, *
voor zijn gezalfde is hij een reddende véste.
9 Red uw gemeente, zegen uw érfdeel, *
weid hen en draag hen
tot in de éeuwigheid!
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