
Orde van dienst vespers 23 november 2022 koor Sint-Janskerk Gouda 

Week van zondag Voleinding 

Voorganger: Renate Japenga, predikant in opleiding  Geloofsgetuige: Isaac Watts - dichter 
Cantor-organist: Gerben Budding     
Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Koorgebed ‘Unser Wandel ist im Himmel’, SWV 280 - Heinrich Schütz (1585-1672) gedenkjaar 
 
Unser Wandel ist im Himmel,    
von dannen wir auch warten    
des Heilandes Jesu Christi, des Herren,   
welcher unsern nichtigen Leib    
verklären wird,      
daß er ähnlich werde    
seinem verklärten Leibe.    
(Filip. 3:20-21) 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 775 (1 cantorij 2 allen 3 cantorij 4 vrouwen 5 mannen 6 en 7 allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 78:1-16 (z.o.z.) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo ‘Selig sind die Toten’, SWV 391 – Heinrich Schütz (1585-1672) gedenkjaar 
 
Selig sind die Toten, 
die in dem Herren sterben, 
von nun an. 
Ja der Geist spricht: 
Sie ruhen von ihrer Arbeit 
und ihre Werke folgen ihnen nach. 
(Openb. 14:13) 
 
Canticum 157d 
 
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368j - Onze Vader 369d 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 90a (tekst: Isaac Watts) (1 cantorij 2 en 3 allen 4 mannen 5 vrouwen 6 allen)  
    
Zegenbede 190a 



Psalm 78:1-16 
 
Antifoon 
 

 
 
Psalmtoon 
 /     *      / 

 
 
Verzen om beurten, de cantor begint 

1 Neem, mijn gemeente,  

   mijn onderricht ter óre,- *  
neigt uw oor  
naar de gezegden van mijn mónd.  

2 Ik open mijn mond met een spréuk,- *  
ontsluit raadsels  
uit oeroude tíjd;  

3 wat wij hebben gehoord en kénnen *  
en onze vaders  
ons hebben vertéld  

4 zullen we niet voor hun zonen verhelen,  
aan een later geslacht  

verhalend de loffelijkheden van de Éne, *  
zijn kracht en zijn wonderen  
die hij heeft gedáan.  

5 Hij deed opstaan een getuigenis in Jakob  
en stelde in Israël een onderricht  

waarvan hij onze vaderen gebóod *  
die te doen weten  
aan hun zónen;  

6 opdat die van een later geslacht  
   ervan zullen weten,  

   zonen worden gebóren, *  
zullen opstaan,  
vertellen aan hun zónen;  

 

7 en hun betrouwen stellen  
op God,  

zijn goddelijk handelen niet vergéten, *  
en zijn geboden zullen hóuden;  

8 niet zullen worden als hun vaders:  
een geslacht weerspannig en lastig,  

een geslacht onvast van hárt, *  
met een geest ontrouw aan Gód.  

9 Efraïms zonen,  

gewapend met de bóog, *  
draaiden om  
op de dag van de áanval;  

10 het verbond met God bewáarden ze niet, *  
weigerden te wandelen  
met zijn Wét;  

11 vergaten hoe hij heeft gehándeld, *  
en zijn wonderen  
die hij heeft doen zíen.  

12 Tegenover hun vaders  

   deed hij een wónder, *  
in het land van Egypte, het veld van Tsóan!-  

13 kliefde een zee  

   en liet hen daardoorhéen trekken, *  
stuwde water als was het een wál;  

14 leidde hen voort met de Wolk overdág, *  
heel de nacht  
bij het licht van een Vúur!  

15 Hij kloofde rotsen in de woestíjn, *  
gaf te drinken  
als vloeden zovéel!-  

16 liet sprengen ontspringen uit de 

Stéenrots,*  
deed neerdalen als rivieren van wáter.  

Allen herhalen Antifoon 
 

 

Muziek: Gerben Budding 

Tekst: Naardense Bijbel 


