
Orde van dienst vespers 22 maart 2023 koor Sint-Janskerk Gouda 

Week van de vierde zondag van de Veertigdagentijd, Laetare (Psalm 122:1, Verheugt u) 

Voorganger: ds. David van Veen  Organist: Gerben Budding 
Cantor: Hanna Rijken    Cantorij: Vocaal Theologen Ensemble    
 

Geloofsgetuige: Hildegard van Bingen - Abdis 
 

Stilte en uurslag 
 

Allen gaan staan 
 

Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 

Koorgebed O pastor animarum – Hildegard van Bingen (1098-1179) 
 

O Pastor animarum,     O herder van levende zielen 
et o prima vox,      en o eerste stem 
perquam omnes creati sumus,    waardoor allen geschapen zijn 
nunc tibi, tibi placeat,     Moge het U welgevallig zijn 
ut degneris nos liberare     ons te bevrijden 
de miseriis et languoribus nostris.   van onze ellende en ons kwijnen 
 

Allen gaan zitten 
 

Psalmgebed Psalm 122 
 
Antifoon (1e keer cantor, 2e keer allen) 
 

 
  /  *     / 

 
 
Verzen om beurten, de cantor begint 
 

1 Ik was verheugd toen ze mij zéiden: * 
wij gaan naar het huis van de Éne! 
 

2 Nu staan onze vóeten * 
in jouw poorten, o Jerúzalem! 
 

3 Jeruzalem, jij welgebóuwde, * 
als een stad wel-verbonden tezámen! 
 
4 Waarheen stammen zijn gaan opklimmen, 
de stammen van de Ene; 

aan Israël is betuigd te dánken * 
de naam van de Éne. 
 

5 Want daar zijn gezet: tronen voor het récht, * 
tronen voor het huis van Dávid. 
 

6 Vraagt voor Jeruzalem vréde, * 
dat welvarend worden wie jou bemínnen! 
 

7 In je omwalling zij vréde, * 
welvaart in je paléizen! 
 

8 Omwille van mijn broeders en mijn gezéllen * 
spreek ik uit: ‘vrede in jóu!’ 
 

9 Omwille van het huis van de Ene, onze Gód * 
zal ik het goede voor jou zóeken! 
 
Allen herhalen antifoon  
 
Tekst: Goudse Bijbel        
Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda 

 
Lezing-Stilte 
 

Musica pro Deo O coruscans lux – Hildegard van Bingen 

O coruscans lux stellarum    O schitterend licht van de sterren 
splendidissima      O meest stralende 
specialis forma      en bijzondere verschijning 
regalium nuptiarum     van een koninklijke bruiloft 
O fulgens gemma,     O fonkelende parel 



Tu es ornata in alta persona,    Jij bent versierd als een hoge vrouwe 
Quae non habet     die geen onvolkomenheden 
maculatam rugam.     of smetten heeft. 
Tu es etiam socia angelorum    Jij bent verbonden met de engelen 
et civis sanctorum.     en je woont onder de heiligen. 
Fuge, fuge      Vlucht weg, vlucht weg 
speluncam antiqui perditoris,    uit de spelonk van de oude verderver 
Et veniens      En kom, ja kom 
veni in palatium Regis.     in het paleis van de koning. 
 
Canticum Danklied van Maria (Gezangen voor liturgie 154) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondgebed – Voorbede met acclamatie 368e Onze Vader 369a 
 

Allen gaan staan 
 

Hymne 849 
 

Zegenbede 190a 
 

Musica pro Deo O magne Pater – Hildegard van Bingen 
 

O magne Pater, 
in magna necessitate sumus. 
Nunc igitur obsecramus, 
obsecramus te 
per Verbum tuum, 
per quod nos constituisti plenos 
quibus indigemus. 
Nunc placeat tibi, Pater, 
quia te decet, 
ut aspicias in nos 
per adiutorium tuum, 
ut non deficiamus, 
et ne nomen tuum in nobis obscuretur, 
et per ipsum nomen tuum 
dignare nos adiuvare. 
 

O great Father, 
we are in terrible need. 
Therefore now we implore, 
we beg you, 
through your Word, 
by which you have made us full with the things 
we stand in want of. 
May it suit you now, Father, 
because it befits you, 
to look upon us 
through your mercy, 
lest we fall short, 
and that your name not be lost to us, 
and by your very name 
deign to help us.

Allen verlaten in stilte de kerk 


