Orde van dienst voor de Vespers 6 april 2022 Sint-Janskerk Gouda
Week van de vijfde zondag van de veertigdagentijd (‘Judica’, ‘Doe mij recht’)
Voorganger: ds. David van Veen Cantor-organist: André Dingemanse Cantorij
Gelegenheid tot het ontsteken van een kaarsje
Stilte en uurslag
Allen gaan staan
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen)*
Hymne 562 (1 cantorij 2 en 3 allen)
Allen gaan zitten
Psalmgebed Psalm 43 (z.o.z.)
Lezing Lucas 20: 9 – 19
Stilte
Musica pro Deo Toccata per l’elevatione, uit: Fiori Musicali - Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Canticum 157a (1 allen 2 vrouwen 3 mannen 4 allen)
Avondgebed – Voorbede met acclamatie 368d - Stil gebed - Onze Vader 369a
Allen gaan staan
Hymne 248 (allen)
Zegenbede 190a (I voorganger II allen)
Allen verlaten in stilte de kerk
Gelegenheid tot het ontsteken van een kaarsje

Psalm 43
Antifoon (allen) en Psalmtoon

/ *

/

Verzen om beurten, de cantor begint
1 Doe mij recht, o God, voer mijn geding,
tegen een volk zonder vríendschap,- ✡
doe mij aan een man van bedrog
en schurkerij ontkómen!
2 Want gij, mijn God en mijn veste:
waarom hebt gij mij verworpen,
waarom moet ik gaan in het zwárt?- ✡
onder druk van een víjand?
3
Zend uw licht en uw trouw,
dat die mij mogen léiden, ✡
met mij komen
naar de berg van uw heiligdom
en naar uw wóningen;
4
en ik mag komen, tot het altaar van God,
tot de God van mijn jubelende vreugde,
en zal juichen, u danken bij de hárp, ✡
o God, mijn Gód!
5
Wat buig je je neer, mijn ziel,
wat kreun je over mij?verbeid het van God,
want eens zal ik hem dánken: ✡
de redder van mijn aanschijn,
die mijn Gód is!
Allen herhalen Antifoon
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