
Orde van dienst vespers 14 december 2022 koor Sint-Janskerk Gouda 

Week van de derde zondag van Advent (Gaudete) 

Voorganger: Kees van den Berg     Geloofsgetuige: Ruth - profeet 
Cantor-organist: Gerben Budding    Bas: Rens van der Hee 
 
Stilte en uurslag 
 
Koorgebed Gaudete in Domino semper (Gregoriaans) 
 
Gaudete in Domino     Verheugt u in de Heer te 
semper: iterum dico,     allen tijde. Nog eens: 
gaudete: modestia vestra    verheugt u. Uw 
nota sit omnibus     vriendelijkheid moet bij 
hominibus: Dominus    alle mensen bekend zijn. 
prope est. Nihil solliciti     De Heer is nabij. Weest 
sitis: sed in omni oratione    onbezorgd. Laat al uw 
petitiones vestrae     wensen bij God bekend 
innotescant apud Deum.   worden in gebed. 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 450 (1 cantores 2 en 3 allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 78:56-eind (z.o.z.) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo But who may abide (uit: Messiah) – Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
But who may abide the day of His coming, and who shall stand when He appeareth?  
For He is like a refiner’s fire. (Mal. 3:2) 
 
Canticum 157a (1 allen 2 vrouwen 3 mannen 4 allen) met O-Antifoon ‘Oriëns’ (cantor) 
O Oriens, 
Splendor lucis aeternae, 
et sol justitiae: 
veni, et illumina sedentes in tenebris 
et umbra mortis. 
 
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368a - Onze Vader 369d 
 
Allen gaan staan 
 
Hymne 445 (1 allen 2 vrouwen 3 mannen 4 allen) 
     
Zegenbede 190a 

Allen verlaten in stilte de kerk 



Psalm 78:56-eind 
 
Antifoon 
 

 
Psalmtoon 
 /     *      / 

 
 
Verzen om beurten, de cantor begint 
 
56 Maar zij beproefden, weerstreefden  

   God-in-den-hóge, ✡  
zijn overeenkomsten  
hebben zij niet bewáakt; 
 
57 zij deinsden terug,  

   verraderlijk als hun váders, ✡  
veranderlijk  
als een boog vol bedróg; 
 
58 met hun offerhoogten  

   hebben ze hem getérgd, ✡  
met hun gesneden beelden  
hem getárt. 
 

59 Dat hoorde God en hij ontsták, ✡  
kreeg van Israël mateloos áfschuw. 
 

60 Zijn woning in Sjilo verwíerp hij, ✡  
de tent  
van zijn wonen bij de ménsen. 
 

61 Hij gaf zijn kracht prijs aan de kérker, ✡  
zijn luister in de hand van een benáuwer. 
 
62 Zijn gemeente leverde hij uit  

   aan het zwáard, ✡  
verbolgen was hij  
tegen zijn érfdeel! 
 
63 Zijn uitgekozen knapen verteerde een vúur, 

✡  
zijn jonge dochters  
werden niet bezóngen;  

 

64 zijn priesters vielen door het zwáard, ✡  
zijn weduwen  
mochten niet wénen… 
 
65 Toen ontwaakte mijn Heer,  

   als had hij geslápen, ✡  
als een held  
die ontnuchtert van wíjn: 
 

66 hij sloeg zijn benauwers van áchter, ✡  
heeft met eeuwige smaad  
hen beláden. 
 

67 Hij heeft de tent van Jozef veráfschuwd, ✡  
voor Efraims stam  
niet gekózen; 
 

68 hij koos zich de stam van Júda, ✡  
de berg Sion  
die hij bemínde; 
  
69 hij bouwde zijn heiligdom  

   hoog en verhéven, ✡  
als de aarde  
toen hij haar grondde voor éeuwig. 
 

70 Hij koos voor zijn dienaar Dávid, ✡  
hem nam hij mee  
uit de kooien van het wólvee; 
 
71 van achter ooien  
liet hij hem komen om te weiden Jakob,  

zijn geméente,- ✡  
en Israel,  
als zijn érfdeel. 
  
72 Hij werd hun herder met de gaafheid  

   van zijn hárt, ✡  
heeft hen geleid met behoedzame hánden.  
 
Allen herhalen Antifoon 
 
Tekst: Goudse Bijbel 
Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda 
 
 
 
 

 


