
Orde van dienst vespers 7 december 2022 koor Sint-Janskerk Gouda 

Week van de tweede zondag van Advent 

Voorganger: Janneke Bregman    Geloofsgetuige: Nicolaas - bisschop 
Cantor-organist: Gerben Budding    Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Koorgebed ‘Congaudentes exsultemus’ (Gregoriaans) 
 
Laat ons vol blijdschap juichen  
met samenklinkende stemmen.  
Op het jaarlijkse feest van de  
gelukzalige Nicolaas,  
Die, terwijl hij nog in de wieg lag al  
vastte  
Toen hij de borst kreeg en zo de hoogste  
vreugde deelachtig werd.  
En als jongeling  
de studie der letteren omhelsde  
Onbekend met en immuun voor iedere 
losbandigheid.  
Hij, gelukkige belijder  

van wiens waardigheid  
een stem uit de hemel berichtte  
En die, daardoor voortgedreven,  
werd opgetild  
tot de hoogste top.  
Er was in zijn geest  
een buitengewone vroomheid  
en aan de onderdrukten  
deed hij vele weldaden:  
Met goud werd door hem  
de schande van de maagden voorkomen  
en aan het geldgebrek van hun vader  
werd een eind gemaakt. 

 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 745:2 cantorij, 3 en 4 allen 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 78:38-55 (z.o.z.) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo ‘Beatus Nicolaus’ – Anonymus (16e eeuw) 
Beatus Nicolaus adhuc puerulus multis jejuniis macerabat corpus. 
De heilige Nicolaas kastijdde zijn lichaam door veel te vasten. 
Canticum 157c 
 
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368a - Onze Vader 369e 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 439 (1 allen 2 mannen 3 vrouwen 4 allen) 
     
Zegenbede 190a 
 
Allen verlaten in stilte de kerk 
 



Psalm 78:38-55 
 
Antifoon 
 

 
Psalmtoon 
 /     *      / 

 
 
Verzen om beurten, de cantor begint 
 
38 Maar hij, hij bleef barmhartig,  
   verzoende onrecht,  
stortte hen niet in ’t verderf,  

maar heeft telkens zijn wóede gekeerd, ✡  
niet al zijn gramschap gewékt; 
 

39 hij bedacht: zij zijn vlees-en-blóed, ✡  
een ademtocht die heengaat en niet ómkeert.  
 
40 Hoe vaak hebben ze  

   in de woestijn hem verbítterd, ✡  
in de woestenij hem gegríefd; 
 

41 God beproefd keer op kéer, ✡  
de Heilige Israels gekrénkt! 
  

42 Ze waren niet indachtig zijn hánd: ✡  
de dag dat hij hen loskocht van een benáuwer; 
 

43 toen hij in Egypte zijn tékenen stelde, ✡  
zijn wonderen in het veld van Tsóan: 
 

44 hij veranderde hun stromen in blóed, ✡  
hun beken zo dat ze niets konden drínken; 
 
45 zond over hen de hondsvlieg  

   en die vrat hen óp, ✡  
de kikvors, en die stortte hen in ’t verdérf; 

 

46 hij gaf hun gewas aan de schrókker, ✡  
aan de sprinkhaan hun moeizame óogst; 
 

47 wurgde door de hagel hun wíjnstok, ✡  
hun moerbeivijgen door íjzel; 
 

48 hij leverde aan de hagel hun vée uit, ✡  
hun kudden aan de blíksems; 
 
49 zond over hen de gloed van zijn toorn,  

verbolgenheid, gramschap, benáuwing, ✡  
een zending engelen van allerlei kwáad! 
 
50 Zijn toorn liet hij de vrije loop,  

   hij onthield hun ziel niet aan de dóod, ✡  
hij gaf hun leven prijs aan de pést; 
 

51 elke eersteling in Egypte slóeg hij, ✡  
het puik van potentie in de tenten van Chám! 
 
52 Zijn gemeente liet hij opbreken  

   als het wólvee, ✡  
dreef hen voort als de kudde in de woestíjn; 
 
53 hij leidde hen veilig,  

   zij kenden geen verschríkking: ✡  
de zee had hun vijanden overdékt. 
 

54 Hij deed hen komen bij zijn heilig gebíed, ✡  
de berg die zijn rechterhand had verwórven; 
 
55 volken verjoeg hij van hun aanschijn,  
liet hun toevallen  

met een meetsnoer een érfdeel, ✡  
deed wonen in hun tenten Israëls stámmen! 
 
Allen herhalen Antifoon 
 
Tekst: Goudse Bijbel Muziek: Gerben 
Budding t.b.v. Vespers Gouda 

 
 
 

 


