
Orde van dienst vespers 18 januari 2023 koor Sint-Janskerk Gouda 

Week van de tweede zondag na Epifanie, Kana-zondag 
Week van gebed en eenheid 
 
Geloofsgetuige: Antonius Abt – kluizenaar (251-356) 
‘Schaf de verzoekingen af, en er wordt niemand gered.’ 
 
Voorganger: ds. David van Veen Cantor-organist: Gerben Budding  Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Koorgebed Zu Cana in Gelilaea - Bartholomaus Gesius (1555/1562-1613) 
Vertaling: 
Te Kana in Galilea 
was Maria op een bruiloft 
waar ook Jezus en zijn discipelen genodigd waren. 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 525:1 allen 2 cantorij 3 t/m 5 allen 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 45 (z.o.z.) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo Jederman gibt zum ersten guten Wein – Melchior Vulpius (1560/70-1615) 
 
Vertaling: 
Iedere mens zet de goede wijn 
éérst voor, 
en wanneer ze flink gedronken hebben 
de mindere; 
jíj hebt de goede wijn bewaard 
tot daarnet! 
Joh. 2:10 (Goudse Bijbel) 
 
Canticum 157e 
 
Avondgebed – Voorbede met acclamatie 368c Onze Vader 369a 
 
Allen gaan staan 
 
Hymne 526:1 cantorij 2 t/m 4 allen 
 
Zegenbede 190a 
 



Psalm 45 
 
Antifoon (1e keer cantor, 2e keer allen) 

 

Psalmtoon 
                 / *       /   / 

 
 
Verzen in afwisseling, de cantor begint. 
 
2 Mijn hart trilt van een goedgestemd woord, 
zeggen zal ik 

   wat ik maakte voor een kóning; * 
mijn tong 
is de pen van een die vaardíg schríjft! 
  
3 Schoner dan al Adams zonen werd jij, 

gratie is uitgegoten door je líppen,- * 
daarvoor heeft God je gezegend vóor éeuwig! 
  

4 Gord dan je zwaard aan je heup, o héld; * 
jij met je lof 
en je luister, je luister: váarwél! 
  
5 Rijd uit, om een woord van trouw, 

   zachtmoedigheid en geréchtigheid!- * 
ontzaglijke dingen lere jou je rechtérhánd! 
  
6 Je pijlen zijn 

gepunt: manschappen vallen onder je néer, * 
waar het hart zit 
van de vijanden van dé kóning! 
  
7 Jouw troon, Godsman, 

is voor eeuwig en altíjd; * 
de scepter van je rijk 
is een scepter díe récht doet; 
  
8 jouw liefde heet gerechtigheid, 
   je haat boosheid; 
   daarvoor heeft God, jouw God, 

je gezalfd met olie van vréugde, * 
meer dan je gézéllen; 
  

9 mirre, aloë en laurier in al je gewáden!- * 
uit hallen van ivoor 
   brengen snaren jé vréugde. 
  
10 In jouw kostbaarheden 

   prijken kóningsdochters, * 
de dame aan je rechterhand 
in brokaat ván Ófir! 
  

11 jij, dochter, hoor en zie en neig je óor: * 
vergeet je gemeenschap 
en het huis van jé váder. 
  

12 Dan begeert de koning je schóonheid: * 
hij toch is je heer!- 
ze zullen zich buigen vóor hém. 
  
13 Dochters van Tsor zullen met een broodgift 

   je aanschijn verzáchten, * 
de rijksten van een géméenschap. 
  
14 Een en al glorie 

   is des konings dochter daarbínnen; * 
met goud doorvlochten is háar kléed. 
  
15 Men voert haar over bonte tapijten 
   tot de koning, 
   met maagden achter haar aan, 

   haar vriendínnen: * 
meegebracht vóor jóu! 
  
16 Men leidt ze voort 

onder vreugde en júbel; * 
zo komen zij 
de hal van éen kóning binnen. 
  
17 Op de plaats van je vaderen 

   zullen daar zijn je zónen; * 
je zult hen maken tot vorsten 
overal óp áarde. 
  
18 Ik zal jouw naam gedenken 

   bij elk geslacht na geslácht; * 
daarvoor zullen gemeenschappen je danken 
voor eeuwig én áltijd! 
 
Allen herhalen antifoon 
Tekst: Goudse Bijbel Muziek: Gerben 
Budding t.b.v. Vespers Gouda 


