
Orde van dienst voor de Vespers 16 februari 2022 Sint-Janskerk Gouda 

Week van zondag Septuagesima 

Voorganger: ds. Annemarie Six-Wienen   
Cantor: Leo Rijkaart  
Organist: André Dingemanse 
Geloofsgetuige: Maarten Luther – Leraar van de Kerk 
 
Stilte en uurslag - Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Musica pro Deo ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ – Johan Nicolaus Hanff (1663-1711) 
Tekst: 898 
 
Psalmgebed Psalm 66 (zie onder) (allen) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo ‘Preces populi’ – Samuel Webbe (1740-1816) 
 
O Heer, verhoor genadig het gebed van uw volk: 
Dat wij, aangevochten vanwege onze zonden, 
tot eer van uw Naam, genadig mogen worden verlost. 
 
Canticum 157a (1 allen 2 vrouwen 3 mannen 4 allen) 
 
Avondgebed - Voorbede gesproken acclamatie ‘Heer, ontferm U’ (allen) - Onze Vader 369c (allen) 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 721 (1 cantorij (toonzetting Hugo Distler) 2 en 3 allen) 
 
Zegenbede 190a (I voorganger II allen) 
 
  



Psalm 66  
 
Antifoon en Psalmtoon 

 

     /  *     / 

 

Verzen om beurten, cantor begint 

2 Heel de aarde, juich voor Gód,* 
bezing de eer van zijn naam, 
breng Hem eer en lóf. 
3 Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw 
dáden,* 
uw vijanden kruipen voor U, zo groot is uw mácht. 
 
4 Laat heel de aarde voor U búigen* 
en zingen, uw naam bezíngen.’ 
 
5 Kom en zie de werken van Gód,* 
zijn daden vervullen de mens met ontzág: 
 
6 Hij heeft de zee veranderd in droog land, 
zijn volk trok te voet door de rivíer.* 
Laten wij ons dan in Hem verhéugen: 
 
7 machtig heerst Hij, voor eeuwig, 
zijn ogen waken over de vólken.* 
Laat niemand zich tegen Hem verzétten.  
 
8 Prijs, o volken, onze Gód,* 
laat luid uw lof weerklínken, 
 
9 Hij heeft ons het leven gegéven* 
en onze voeten voor struikelen behóed. 
 
10 U hebt ons beproefd, o Gód,* 
ons gezuiverd, gezuiverd als zílver, 
 
11 ons in een vángnet gedreven,* 
ons een zware last op de schóuders gelegd. 
 
12 Strijdwagens zijn over ons heen gereden, 
wij zijn door vuur en door wáter gegaan,* 
maar U bracht ons naar een land van óvervloed. 
 
13 Ik zal met offers uw huis bínnengaan* 
en doen wat ik U belóofd heb, 
 
14 wat mijn lippen hebben tóegezegd,* 
mijn mond in nood heeft gespróken: 

 
15 ‘Vetgemeste schapen zal ik U aanbieden, 
een geurig offer van rámmen,* 
ik zal stieren en bókken slachten.’  
 
16 Kom en hoor wat ik wil vertellen, 
ieder die ontzag heeft voor Gód,* 
hoor wat Hij voor mij heeft gedáan. 
 
17 Toen mijn mond Hem áanriep,* 
lag een lofzang op mijn tóng. 
 
18 Had ik kwaad in mijn hart gevónden,* 
de Heer had mij niet gehóord. 
 
19 Maar God heeft mij gehóord,* 
Hij heeft geluisterd naar mijn gebéd. 
 
20 Geprezen zij Gód,* 
Hij heeft mijn gebed niet afgewezen, 
mij zijn gunst niet onthóuden. 
 
Allen herhalen antifoon     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: NBV21  

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


