
Orde van dienst - Vespers 9 november 2022 - koor Sint-Janskerk Gouda 

Week van de achtste zondag van de herfst, Kristalnachtherdenking 

Voorganger: ds. David van Veen   Cantor-organist: Gerben Budding   Cantorij 
 
Stilte en uurslag - Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 737 (1 cantorij 2 allen 3 cantorij 4 en 5 allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 79 (zie volgende pagina) 
 
 

Antifoon 

 

Psalmtoon 

   /            *               / 

 

Verzen om beurten, de cantor begint 

1 O God!- 
heidenen zijn gekomen in uw erfdeel, 

hebben uw hal, uw heiligdom ontwíjd, ✡ 
Jeruzalem in púin gelegd! 
2 Ze gaven het lijk van uw dienaars 

te vreten aan de vogels van de hémel, ✡ 
het vlees van uw vromen 
aan de wilde beesten van de áarde! 
3 Rondom Jeruzalem 

vergoten ze als water hun blóed ✡ 
en niemand die begróef! 
  
4 Wij werden een smaad 

   voor onze médebewoners, ✡ 
tot spot en hoon 
voor allen om ons héen. 
  

5 Ene, tot wanneer toornt ge voor ímmer?- ✡ 
brandt uw naijver 
verder als een vúur? 

  
6 Giet uw gramschap uit over die volkeren 
   die u niet kennen 

   en over de kóninkrijken ✡ 
waar de aanroep van uw naam 
niet heeft geklónken! 
  

7 Want Jakob vrat men káal, ✡ 
zijn weide hebben ze verwóest! 
  
8 Gedenk voor ons niet 
   de ongerechtigheden van vroeger, 
dat komen met haast uw ontfermingen 

ons tegemóet!- ✡ 
want hoe máchteloos zijn wij! 
 
9 Help ons, God van onze redding, 

vanwege de glorie van uw náam, ✡ 
ontruk ons 
en doe verzoening over onze zonden, 



omwille van uw náam. 
  
10 Waarom zouden de volkeren zeggen: 
   ‘waar blijft nu hun God!’- 
worde voor onze ogen 

bij de volkeren bekénd ✡ 
de wraak voor 
het vergoten bloed van wie u díenden! 
  
11 Kome voor uw aanschijn 
   de klacht van een gevangene, 

   want uw arm is zo gróot, ✡ 
laat er iets overblijven 

van de kinderen des dóods! 
  
12 Werp onze medebewoners 

   zevenvoudig terug in de schóot ✡ 
hun smaad waarmee ze u, Heer, 
hebben gesmáad! 
  
13 En wij, uw gemeente, 
   het wolvee dat gij weidt, 
   u zullen wij danken 

voor eeuwig, van geslacht op geslácht, ✡ 
wij zullen vertellen 
dat gij zijt te lóven! 

 
Inleiding 

Lezing Psalm 74 
 
Musica pro Deo Lectio III uit Lamentations Jeremiae Prophetae – Orlando di Lasso (1532-1594) 
(Klaagliederen van Jeremia) 
 
Gedachtenis - Stilte 
 
Canticum 157b (refrein allen, voorzang cantor) 
 
Avondgebed - Voorbede met acclamatie ‘Heer, ontferm U’ - Onze Vader gesproken 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 753 (1 cantorij 2 allen 3 vrouwen 4 mannen 5 en 6 allen) (zie volgende pagina) 
 
Zegenbede 190a (I voorganger II allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Toespraak 
 
Vespers Gouda vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Gouda, dit 
keer in samenwerking met Libertum - Ruimte voor Vrede & Vrijheid. Voor meer informatie over de 
wekelijkse vespers zie www.vespersgouda.nl. 
 

 
 

http://www.vespersgouda.nl/

