Bijlage orde van dienst voor de Vespers op woensdag 6 januari
Epifanie, openbaring van de Heer aan alle volken – Christusfeest
Musica pro Deo (na openingsvers)
Prélude sur l'Introït de l'Épiphanie – Maurice Duruflé
Psalmgebed
Psalm 16
Musica pro Deo (na stilte)
‘Omnes de Saba Asola’ - Giovanni Matteo Asola
Omnes de Saba venient
aurum et thus deferentes
et laudem annuntiantes Domini.
Allen van Saba zullen komen
Goud en wierook zullen zij brengen
En zij verkondigen de lof van de Heer.
Canticum
Magnificat: , Gezang 66 LvdK, ‘Mijn zielf verheft Gods eer’
Hymne (na Onze Vader)
‘Hoe schoon lichtet’ – Dirck Janszoon Sweelinck
Hoe schoon lichtet die morghenster
vol g'naed en waerheyt van den Heer
die soete wortel Jesse
ghy zoon Davits uyt Jacobs stam
myn koninck en myn bruydegom
hebt myn hert beseten
lief'lijk, vriendlijk, schoon en heerlijk
rijk van geven
hooch en seer prachtich verheven.

Psalm 16
Antifoon

Psalmtoon
/ *

/

1 Hoed mij, Gód, *
bij U zoek ik tóevlucht;
2 de Heer spreek ik: 'Gij zijt mijn Heer, mijn gelúk.*
Boven U is er géen.'
3 Wat als goddelijk geldt in dit land, deze máchten,*
ik kan daarin mijn vreugde niet vínden.
4 Hun afgoden zijn zonder tal, en ieder haast zich tot hun díenst;*
ik pleng hun geen offers van bloed, neem hun namen niet op mijn lippen.
5 O Heer, Gij mijn erve, mijn béker,*
Gij handhaaft mijn érfgoed voor mij.
6 De meetsnoeren zijn mij gevallen in oorden van liéflijkheid:*
hoe bekoort mij mijn érfdeel!
7 Ik zegen de Heer om zijn léiding:*
zelf des nachts vermaant Hij mijn gewéten.
8 Ik blijf op de Heer zien, besténdig;*
staat Hij naast mij, ik kom niet ten vál.
9 Wel mag mijn hart zich verheugen, wel mag mijn geest zich verblíjden:*
mij komt het niet te na - ik ben véilig.
10 Want Gij geeft mij niet prijs aan de dóod,*
geen graf geeft Gij uw vrome voor ógen;
11 Gij leert mij wat de weg is ten leven, de volheid der vreugde waar Gij zíjt:*
heerlijkheid, in uw schutse, voor ímmer.
Antifoon
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