
Orde van dienst vespers 1 februari 2023 koor Sint-Janskerk Gouda 

Vooravond van Lichtmis, opdracht van de Heer in de tempel - Christusfeest 

Voorganger: ds. Bas Plaisier  Cantor-organist: Gerben Budding  Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Koorgebed Uit: Cantate BWV 158, Der Friede sei mit dir – J.S. Bach (1685-1750) 
 
Nun, Herr, regiere meinen Sinn,   Nu, Heer, regeer mijn leven, 
damit ich auf der Welt,     opdat ik in de wereld, 
so lang es dir mich hier zu lassen, noch gefällt,  zolang het u nog behaagt mij hier te laten, 
ein Kind des Friedens bin,    een kind van de vrede ben 
und laß mich zu dir aus meinen Leiden   en laat mij afscheid nemen van mijn lijden, 
wie Simeon in Frieden scheiden!   laat mij als Simeon in vrede tot u gaan. 
Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,  Daar blijf ik, daar woon ik met genoegen, 
da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.  daar schitter ik, gesierd met hemelse kronen. 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne Gz. 167:1 cantorij 2 t/m 4 allen (LvdK) 
 
1 Heer Jezus licht der wereld  2 Gij laat U door ons vinden, 
en schat der zaligheid,    o Heer, in ieder oord. 
wij komen U ter ere,    Gij zijt bij uw beminden 
hier door uw Geest geleid,   aanwezig naar uw woord. 
tezamen in uw tempel,    Geef dat ook hier en heden 
opdat ook wij misschien  't geloof uw heil aanschouwt, 
naar Simeons exempel    uw tempel in mag treden, 
U zouden mogen zien.   U in de armen houdt. 
 
3 Wees in ons leven luister  4 Heer geef ook ons geringen 
en licht in onze pijn,    als eenmaal Simeon 
en in ons kruis en duister   de zwanenzang te zingen 
de milde zonneschijn,    uitziende naar uw zon: 
voor 't aarz'lend hart een leider,  Nu doe ik Heer in vrede 
een vuur van heinde en ver,   mijn oude ogen dicht, 
voor zieken een bevrijder,   ik heb reeds hier beneden 
voor stervenden een ster.  gezien uw zalig licht. 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 84b met antifoon A 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo Responsum accepit Simeon – William Byrd (1543-1623) gedenkjaar 
 
Responsum accepit Simeon a Spiritu Sancto non visurum se mortem nisi videret Christum Domini. 



 
Het was Simeon door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias 
van de Heer zou hebben gezien. 
(Luc. 2:26) 
 
Canticum 157a:1 allen 2 vrouwen 3 mannen 4 allen  
 
Avondgebed – Voorbede met acclamatie 368c Onze Vader 369c 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 159b 
 
Zegenbede 190a 
 
Allen verlaten in stilte de kerk 
 


