Protestantse Kerk Gouda – Goudse Glazendienst
Wijkgemeente Pauluskerk
Orde van dienst

19 juni 2022 - 17.00u
schip Sint-Janskerk Gouda

Voorganger: ds. Kees van den Berg
Canticum Novum o.l.v. Elodie Schuddeboom
Sint-Jansorganist: Gerben Budding

(2)

Inleidend orgelspel: ‘Hij heeft ridderlijk gestreden’ (Gz. 222:2) - A.C.
Schuurman (1904-1998)
Voorganger, ambtsdragers en koor komen binnen
Introïtus: ‘Cantate Domino’ - K. Jenkins (*1944)
Welkom door ouderling van dienst
Allen staan
Zingen: Psalm 99:1 (allen), 2 (koor), 3 en 4 (allen)
Allen

Koor

2. God, die recht gebood, / is in Sion groot;
van zijn troon bedacht / Hij der volken macht.
Hoog en zeer geducht, / heilig en doorlucht
is uw naam, o Here; / laten zij die eren!

Allen

3. Niet op bruut geweld / hebt G’uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt: / Ik bemin het recht.
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven.

Allen

4. Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, / knielt voor Isrels Heer.
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren.
(3)

Stil gebed
Votum en groet
Openingstekst
Allen zitten
Zingen: LvdK Gz. 469: 1 (koor), 2 en 3 (allen)
Koor

Allen

2. Men tuimelt wel en wonden krijgt
men dikwijls, dicht’ en diepe;
‘t en vlucht geen weerbaar man, die wijgt,
of hem de dood beliepe!

Allen

3. Het leven is: geen vreed’ alhier,
geen wapenstilstand vragen.
Het leven is: de kruisbanier
tot in Gods handen dragen.

Gebed
Lezingen

(4)

Psalm 51:1-10
1 Voor de koorleider. Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem
had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.
3 Wees mij genadig, God, in uw trouw,
U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,
4 was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.
5 Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6 tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn
en uw oordeel zuiver.
7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
8 maar U wilt dat waarheid mij vervult,
U leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
9 Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
10 Laat mij vreugde en blijdschap horen:
U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.

(5)

Efeziërs 6:10-17
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de
listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen
hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de
kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op
om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid
stand te kunnen houden. 14 Houd stand met de waarheid als gordel om
uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het
evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag daarbij het
geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf
is kunt doven. 17 Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard,
dat u van de Geest ontvangt.

(6)

Zingen: LvdK Gz. 96:1 (koor), 2, 3 en 4 (allen)
Koor

Allen

2. Niet tegen vlees en bloed
is deze strijd gericht,
het is een geest die woedt,
een vijand van het licht,

Allen

3. Des duivels hoge raad
en boze overheid,
al wat aan macht bestaat
en kwade majesteit.

Allen

4. Om deze reden doet
Gods wapenrusting aan,
zodat gij als het moet
de vijand kunt weerstaan.

Preek
Zingen: LvdK Gz. 96:5 (allen), 6 (dames), 7 (heren), 8 (koor), 9 en 10
(allen)
Allen

5. Met waarheid weest omgord
en pantsert u met recht,
zodat gij weerbaar wordt
en standhoudt in ’t gevecht
(7)

Dames 6. Uw voeten onvermoeid
voor vrede in de weer,
die moeten zijn geschoeid
met ijver voor de Heer.
Heren 7. Uw schild is dat gij God
vurig en vast gelooft
zodat gij onder schot
het vuur van satan dooft.
Koor

8. De helm van het behoud
die om de slapen sluit,
dat is het heil van God,
de kracht der zaligheid.

Allen

9. Zo staat gij dan gereed,
Strijdvaardig en gespoord,
ten laatsten kamp en weet:
het zwaard dat is Gods woord.

Allen

10. En bidt dan in de Geest
voortdurend voor elkaar
God die de harten leest,
dat Hij u wel bewaar.

Motet: Nolo mortem – Th. Morley (1558-1602)
Credo
Gebed
Acclamatie NLB 367e

Gezongen Onze Vader (koor): Notre Père - M. Duruflé (1902-1986)
(8)

Tijdens de inzameling van de gaven: Cantique de Jean Racine G. Fauré (1885-1945)

Allen staan
Slotlied: Psalm 149:5

(9)

Zending en zegen, afgesloten met NLB 431c

Uitleidend orgelspel: Improvisatie ‘Onward, Christian soldiers’

(10)

(11)

Voor vragen of opmerkingen over deze dienst kunt u contact opnemen
met ds. Kees van den Berg via dominee.pauluskerk@gmail.com of
kerkmusicus Gerben Budding via gerben.budding@hotmail.com
De volgende Goudse Glazendienst is op zondag 24 juli o.v.v.
wijkgemeente Sint-Jan met ds. Gerrit Vreugdenhil en cantor-organist
Gerben Budding en cantorij.
(12)

