Orde van dienst voor de Vespers 12 januari 2022 Sint-Janskerk Gouda
Week van de eerste zondag na Epifanie – doop van de Heer in de Jordaan
Geloofsgetuige: Antonius Abt- kluizenaar
Voorganger: Joas van der Schoot

Cantor-organist: Gerben Budding

Stilte en uurslag - Allen gaan staan
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen)
Hymne 523 (verzen cantor, allen refrein)
Allen gaan zitten
Musica pro Deo ‘Christ unser Herr, zum Jordan kam’, BWV 685 – Johann Sebastian Bach (1685-1750)
(orgel)
Tekst: 522
Psalmgebed Psalm 61 (zie ommezijde)
Lezing-Stilte
Musica pro Deo ‘This is the record of John’ – Orlando Gibbons (1583-1625)
This is the record of John,
when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him,
Who art thou?
And he confessed and denied not, and said plainly,
I am not the Christ.
And they asked him, What art thou then? Art thou Elias?
And he said, I am not.
Art thou the prophet?
And he answered, No.
Then said they unto him,
What art thou? that we may give an answer unto them that sent us.
What sayest thou of thyself?
And he said, I am the voice of him that crieth in the wilderness,
Make straight the way of the Lord.
Canticum 160b (verzen cantor, allen refrein)
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368c (allen) - Onze Vader 369a (allen)
Allen gaan staan
Avondlied 517 (1 cantor 2 allen 3 heren 4 dames 5 allen)
Zegenbede 190a (I voorganger II allen)

Psalm 61 Antifoon en Psalmtoon

/*

/

Verzen om beurten, cantor begint
2 Hoor, o God, naar mijn jámmeren, *
sla acht
op mijn gebéd!
3 Van de rand der aarde roep ik tot u
omdat mijn hart verkwíjnt, *
een rots hoger dan ikzelf, léid mij daarop!
4 Want gij zijt mij een toevlucht gewórden, *
voor het aanschijn van een vijand
een toren van krácht!
5 Eeuwigheden wil ik te gast zijn in uw tént, *
toevlucht vinden,
onder uw vleugels verbórgen.
6 Want gij, God,
hebt naar mijn geloften gehóord, *
hebt erfgoed gegeven
aan wie vrezen uw náam.
7 Voeg dagen toe
aan de dagen des kónings, *
aan zijn jaren
als van geslacht op geslácht.
8 Hij zetele eeuwig
voor het aanschijn van Gód, *
vriendschap en trouw,
deel toe dat die hem behóeden!
9 Zo zal ik uw naam bemusiceren
voor ímmer, *
om mijn geloften te betalen,
dag aan dág.
Allen herhalen Antifoon
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