
Orde van dienst vespers 25 januari 2023 koor Sint-Janskerk Gouda 

Week van de derde zondag na Epifanie 

Geloofsgetuige: Paulus – apostel (de roeping van Paulus)  

Voorganger: Bert Robben  Cantor-organist: Gerben Budding  Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Koorgebed ‘Was mein Gott will, das g’scheh’ allzeit’, SWV 392 – Heinrich Schütz (1585-1672) 
Vertaling tekst 899:1 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 899:2 en 3 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 63 (z.o.z.) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo Uit: BWV 111, Was mein Gott will, das g’scheh’ allzeit (derde zondag na Epifanie) 
Aria/Duet ‘So will ich mit beherzten schritten’ 
 
So geh ich mit beherzten Schritten,  Dus wandel ik met moedige schreden, 
auch wenn mich Gott zum Grabe führt.  ook als God mij naar het graf leidt. 
Gott hat die Tage aufgeschrieben,  God heeft de dagen opgeschreven, 
so wird, wenn seine Hand mich rührt,  zo wordt, als zijn hand mij aanraakt, 
des Todes Bitterkeit vertrieben.   de bitterheid van de dood verdreven. 
 
Canticum 156:1 allen 2 mannen 3 vrouwen 4 allen 
 
Avondgebed – Voorbede met acclamatie 368c Onze Vader 369b 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 899:4 
 
Zegenbede 190a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Psalm 63 Antifoon en Psalmtoon 

 

   /  *     / 

 

Verzen om beuren, cantor begint 

2 God, U bent mijn God, U zoek ik, 
naar U smacht mijn zíel,* 
naar U hunkert mijn lichaam 
in een dor en dorstig land, zonder water. 
 
3 In het heiligdom heb ik U gezíen,* 
uw macht en majesteit aanschóuwd. 
 
4 Uw liefde is meer dan het léven,* 
mijn lippen zingen uw lóf. 
 
5 U wil ik prijzen, mijn leven láng,* 
roepend uw naam, de handen gehéven. 
 
6 Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw óvervloed,* 
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U lóven. 
 
7 Liggend op mijn bed denk ik aan Ú,* 
wakend in de nacht prevel ik uw náam. 
 
8 U bent altijd mijn húlp geweest,* 
ik juich in de schaduw van uw vléugels. 
 
9 Ik ben aan U gehecht, met heel mijn zíel,* 
uw rechterhand houdt mij vást. 
 
10 Laat verzinken in de diepten der áarde* 
wie mij naar het léven staan, 
 
11 laat hen ten prooi vallen aan jákhalzen,* 
lever hen uit aan het zwáard. 
 
12 Maar de koning zal zich verheugen in God, 
wie Hem trouw zweert, prijst zich gelúkkig –* 
leugenaars wordt de mónd gesnoerd. 
 
Allen herhalen Antifoon 

Tekst: NBV21 Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda 


