
Orde van dienst vespers 30 november 2022 koor Sint-Janskerk Gouda 

Week van de eerste zondag van Advent 

Voorganger: Bert Robben     Geloofsgetuige: Andreas - apostel 
Cantor-organist: Gerben Budding    Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Koorgebed ‘Ad te Domine levavi’ (Gregoriaans) 
 
1 Ad te Domine levavi animam meam, Deus meus, in te confido: 
non erubescam neque irrideant me inimici mei. 
2 Etenim universi qui te expectant non confundentur. 
4 Vias tuas, Domine, demonstra mihi: et semitas tuas edoce me. 
 
1 Aan u, o Ene, geef ik mijn zaligheid-en-ziel!  

2 Bij u, mijn God, wist ik mij veilig: maak mij niet beschaamd, ✡  
laten mijn vijanden niet over mij lachen!  
4 En Ene, maak mij bekend met uw wegen, uw paden, wil mij die leren! 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 434 (1 cantor 2 allen 3 heren 4 dames 5 en 6 allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 78:17-37 (z.o.z.) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo ‘Nun komm der Heiden Heiland’, BWV 61 – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Tekst 433:1 
 
Canticum 157b 
 
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368a - Onze Vader 369e 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 253 
     
Zegenbede 190a 
 
Allen verlaten in stilte de kerk 
 
 
 
 



Psalm 78:17-37 
 
Antifoon 
 

 
 
Psalmtoon 
 /     *      / 

 
 
Verzen om beurten, de cantor begint 
 
17 Maar aan hun zondigen tegen hem  

   voegden zij nog tóe: ✡  
in de wildernis bitter tegen de Allerhóogste; 
 

18 stelden met hun hart God op de próef: ✡  
vroegen om eten voor lijf-en-zíel.  
 
19 Ze spraken,  

zeiden over God: ‘is een godheid bij máchte ✡  
aan te richten een tafel in de woestíjn?- 
 
20 hij sloeg wel een rots, wateren vloeiden,  
   beken overspoelden ons,  

   maar kan hij ook bróod geven?- ✡  
of voorziet hij zijn gemeente van vlées?’ 
 
21 Daarnaar hoorde de Ene  

en ontstak, bij Jakob ontbrandde een vúur, ✡  
ja, woede steeg in Israël óp; 
 

22 omdat zij niet vertrouwden op Gód, ✡  
in zijn reddende werk  
niet véilig zich achtten. 
 

23 Hij gebood nevels van omhóog, ✡  
zette de deuren des hémels open; 
 

24 hij liet over hen te eten regenen: mánna, ✡  
koren uit de hemel gaf hij aan hén; 
 

25 alleman at brood van Stérken, ✡  
hij zond hun teerkost tot verzadigens tóe! 
 

26 Oostenwind liet hij opbreken in de hémel, 

✡  
dreef met zijn kracht de zúiderbries voort: 
 
27 liet vlees op hen regenen alsof het stóf 

was, ✡  
als het zand van zeeën gevleugelde vógels!- 
 

28 liet ze vallen midden in zijn léger, ✡  
bij zijn woningen in het rónd. 
 

29 Zij aten, werden zeer verzádigd, ✡  
wat ze begeerden  
liet hij voor hen kómen! 
 
30 Ze waren in hun begeerte niet te stóppen, 

✡  
met nog steeds hun eten in hun mónd; 
 
31 daar stak tegen hen op Gods toorn  

en bracht bij hen de vetsten óm, ✡  
bracht Israëls uitgelezenen op de kníeën. 
  

32 Bij dit alles zondigden zij nog stéeds, ✡  
vertrouwden  
op zijn wónderen niet. 
 

33 Hij liet hun dagen opgaan in íjlheid, ✡  
hun jaren  
in verbíjstering. 
  
34 Ze zochten hem wel als hij hen ómbracht, 

✡  
keerden om en aanbaden Gód; 
  
35 opnieuw indachtig dat God hun Róts was, 

✡  
de allerhoogste God hun lósser. 
 

36 Dan vleiden ze hem met hun mond, ✡  
belogen hem met hun tong; 
 

37 maar hun hart was niet blijvend bíj hem, ✡  
ze vertrouwden niet op zijn verbónd. 
 
Allen herhalen Antifoon 
 
Tekst: Goudse Bijbel  
Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda 


