
Orde van dienst vespers 11 januari 2023 koor Sint-Janskerk Gouda 

Epifanie/Driekoningen 

Voorganger: Nelleke de Jong  Cantor-organist: Gerben Budding  Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Koorgebed Als Jesus geboren ward – Bartholomäus Gesius (1562-1613) 
Als Jesus geboren war/ 
zu Herodes zeiten 
Erschein ein Stern hell und klar/ 
Reichsinnigen Leuten. 
Den Weisen in Morgenland/ 
An dem sie merckten zu hand/ 
Das ein Kind erschienen/ 
Ein König geboren wer/ 
welchem das Jüdische Heer/ 
Schuldig wer zu dienen. 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 515:1 cantorij 2 allen 3 mannen 4 vrouwen 5 orgel 6 en 7 allen 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 72 (z.o.z.) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo Reges Tharsis et Insulæ – William Byrd (1540-1623) gedenkjaar 
 
Reges Tharsis et insulae munera offerent, 
reges Arabum et Saba dona 
(domino Deo) adducent. 
Et adorabunt eum omnes reges terrae, 
omnes gentes servient ei. 
 
De koningen van Tharsis en de eilanden offeren hem offeranden, 
de koningen van Arabië en Sheba brengen hem gaven. 
Alle koningen der aarde zullen hem eren, 
Ieder zal voor hem buigen. 
 
Canticum 157c 
 
Avondgebed – Voorbede met acclamatie 368c Onze Vader 369d 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 518:1 cantorij 2 allen 3 vrouwen 4 mannen 5 allen  Zegenbede 190a 



Psalm 72 
Antifoon (1e keer cantorij, 2e keer allen) 
 

 
Psalmtoon 
    /   *     / 

 
De verzen om beurten, de cantor begint 
 
1 O God, 
recht te spreken als gij, 

   geef dat aan de kóning, ✡ 
rechtvaardiging door u 
   aan ’s konings zóon! 
  

2 Hij oordele uw gemeente rechtváardig, ✡ 
uw gebogenen met réchtspraak. 
  
3 Dan dragen bergen 

voor de gemeenschap vréde, ✡ 
en heuvels 
geréchtigheid. 
  
4 Hij doet gebogenen van een gemeenschap 
   recht, 

brengt redding aan de zonen van een árme, ✡ 
zal vertrappen wie verdrúkt. 
  

5 Hij zal duren als de zón, ✡ 
voor het aanschijn van de maan 
een generatie van generáties. 
  

6 Neerdalen zal hij als regen op grás, ✡ 
als tienduizend 
druppels op een lánd. 
  
7 In zijn dagen 

   kome een rechtvaardige tot blóei, ✡ 
met overvloed van vrede, 
tot er geen máan meer is. 
  

8 Optreden zal hij van zee tot zée, ✡ 
van de Rivier 
tot de einden der áarde. 
  

9 Benauwers zullen 

   voor zijn aanschijn kníelen, ✡ 
zijn vijanden 
likken het stóf. 
  
10 De koningen van Tarsjiesj, van eilanden, 

   bieden een bróodgift hem aan, ✡ 
de koningen van Sjeva en Seva 
brengen schátting nabij. 
  

11 Alle koningen zullen búigen voor hem, ✡ 
alle volkeren zullen hem díenen. 
  
12 Want hij ontrukt 

   een arme die schreeuwt om rédding, ✡ 
een gebogene 
en wie geen hélper heeft. 
  

13 Hij ziet om naar een zwakke en árme, ✡ 
lijf-en-ziel van armen komt hij rédden. 
  

14 Hij verlost hun ziel van druk en gewéld, ✡ 
hun bloed is kostbaar in zijn ógen! 
  
15 Hij leve!- 
men geve hem goud van Sjeva, 

   en bidde voor hem voortdúrend, ✡ 
mogen ze hem zegenen 
heel de dág! 
  
16 Zij er in het land weelde van graan, 
   op de top van bergen ruise 

   als de Libanon zijn vrúcht,- ✡ 
mogen ze uit een stad uitspruiten 
als het groen van de áarde. 
  
17 Zij zijn naam voor eeuwig, 
voor het aanschijn van de zon 
   bloeie zijn naam, 

   door hem weten ze zich gezégend,- ✡ 
alle volkeren prijzen hem zálig! 
  

18 Gezegend de Ene, God, Israëls Gód, ✡ 
die wonderen doet, hij alléen! 
  
19 Gezegend zijn naam, zijn glorie; 
voor eeuwig vervulle zijn glorie 

   heel de áarde! ✡ 
Amen, ámen! 


