
Orde van dienst vespers 15 februari 2023 koor Sint-Janskerk Gouda 

Week van zondag Sexagesima (60e voor Pasen) 

Voorganger: ds. Joas van der Schoot  Cantor-organist: Gerben Budding 
Geloofsgetuige: Maarten Luther – leraar van de kerk   
 
Stilte en uurslag 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 898:1 cantorij 2 allen 3 cantorij 4 allen 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 44 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo ‘Arise, o Lord’ – William Byrd (1540-1623) gedenkjaar 
Tekst: Psalm 44:24, 25 (zie Psalmgebed) 
 
Canticum 157b 
 
Avondgebed – Voorbede met acclamatie 368c Onze Vader 369d 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 721 
 
Zegenbede 190a 
 
Allen verlaten in stilte de kerk 
             
 
Psalm 44 

Antifoon (allen) en Psalmtoon 

 

      /   *    / 

 

Cantorij oneven verzen, allen even verzen 

2 O God! wij hebben het met onze oren 
gehoord, onze vaders hebben het ons 
vertéld:* 
Gij hebt een werk gewrocht in hun dagen, in 
de dagen van óuds. 
 
3 Gij hebt de heidenen met Uw hand uit de 
bezitting verdreven, maar henlieden geplánt;* 
Gij hebt de volken geplaagd, henlieden 
daarentegen doen vóortschieten. 
 



4 Want zij hebben het land niet geërfd door 
hun zwaard, en hun arm heeft hun geen heil 
gegeven; maar Uw rechterhand, en Uw arm, 
en het licht Uws áangezichts,* 
omdat Gij een wélbehagen in hen hadt. 
 
5 Gij Zelf zijt mijn Koning, o Gód!* 
gebied de verlossingen Jákobs. 
 
6 Door U zullen wij onze wederpartijders met 
hóornen stoten;* 
in Uw Naam zullen wij vertreden, die tegen 
ons ópstaan. 
 
7 Want ik vertrouw niet op mijn bóog,* 
en mijn zwaard zal mij niet verlóssen. 
 
8 Maar Gij verlost ons van onze 
wéderpartijders,* 
en Gij maakt onze haters bescháamd. 
 
9 In God roemen wij den gansen dág,* 
en Uw Naam zullen wij loven in éeuwigheid. 
 
10 Maar nu hebt Gij ons verstoten en te 
schánde gemaakt,* 
dewijl Gij met onze krijgsheiren niet úittrekt. 
 
11 Gij doet ons achterwaarts keren van den 
wéderpartijder;* 
en onze haters beróven ons voor zich. 
 
12 Gij geeft ons over als schapen ter spíjze,* 
en Gij verstrooit ons onder de héidenen. 
 
13 Gij verkoopt Uw volk om geen waardíj;* 
en Gij verhóogt hun prijs niet. 
 
14 Gij stelt ons onze naburen tot smáad,* 
tot spot en schimp dengenen, die rondóm ons 
zijn. 
 
15 Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de 
héidenen,* 
tot een hoofdschudding onder de vólken. 
 
16 Mijn schande is den gansen dag vóor mij,* 
en de schaamte mijns aangezichts bedékt mij; 

 
17 Om de stem des honers en des lásteraars,* 
vanwege den vijand en den wraakgíerige. 
 
18 Dit alles is ons overkomen, nochtans 
hebben wij U niet vergéten,* 
noch valselijk gehandeld tegen Uw verbónd. 
 
19 Ons hart is niet áchterwaarts gekeerd,* 
noch onze gang geweken van Uw pád. 
 
20 Hoewel Gij ons verpletterd hebt in een 
plaats der dráken,* 
en ons met een doodsschaduw bedékt hebt. 
 
21 Zo wij den Naam onzes Gods hadden 
vergéten,* 
en onze handen tot een vreemden God 
úitgebreid, 
 
22 Zou God zulks niet onderzóeken?* 
Want Hij weet de verborgenheden des hárten. 
 
23 Maar om Uwentwil worden wij den gansen 
dag gedóod;* 
wij worden geacht als sláchtschapen. 
 
24 Waak op, waarom zoudt Gij slapen, 
HÉERE!* 
Ontwaak, verstoot niet in éeuwigheid. 
 
25 Waarom zoudt Gij Uw aangezicht 
verbérgen,* 
onze ellende en onze onderdrukking 
vergéten? 
 
26 Want onze ziel is in het stof 
nédergebogen;* 
onze buik kleeft aan de áarde. 
 
27 Sta op, ons ter húlp,* 
en verlos ons om Uwer goedertíerenheid wil. 
 
Allen herhalen antifoon 
 
Tekst: Statenvertaling  
 Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers 
Gouda 

 
 

 


