
Orde van dienst voor de Vespers 19 januari 2022 Sint-Janskerk Gouda 

Week van de tweede zondag na Epifanie – bruiloft te Kana 
 
Voorganger: ds. David van Veen 
Cantor-organist: Gerben Budding 
Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen) 
 
Hymne 525 (1 allen 2 cantorij 3 t/m 5 allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 62 (zie ommezijde) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo ‘Non habemus vinum’ a 6 – Stefano Bernardi (1577-1637) 
 
De Italiaanse Renaissance componist Stefano Barnardi schreef een Evangeliemotet bij Johannes 2, 
het Evangelie voor de tweede zondag na Epifanie, de Kana-zondag.  
Het werk is geschreven voor zes zangers: drie bassen, twee tenoren (tenor 1 is de Christuspartij, 
tenor 2 de Ceremoniemeester) en één sopraanpartij (Maria).  
 
Tekst (Johannes 2:3 e.v.):  
– "Non habemus vinum" – Audi Jesu fili mi vinum non habent – Quid mihi et tibi est mulier? Nondum 
venit hora mea quodcumque dixerit vobis Jesu facite – Implete hydrias aqua – Domine nos 
implevimus eas usque ad summum – Haurite nunc et ferte architriclino – Eamus et properemus ad 
eas Architricline accipe et ferto sponsis – Quid est hoc volo gustare optimum haec est aqua facta 
vinum – Audi sponse: omnis homo primum bonum visum ponit et cum inebriati fuerint tunc id quod 
deterius est. Tu autem servasti bonum vinum usque ad huc.  
 
Canticum 157c (voorzang cantor, refrein allen) 
 
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368c (allen) - Onze Vader 369a (allen) 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 516 (1 cantorij 2 mannen 3 vrouwen 4 en 5 allen) 
 
Zegenbede 190a (I voorganger II allen) 
 
Allen verlaten in stilte de kerk     

*Nummers verwijzen naar Liedboek voor bidden en zingen in huis en kerk 

 



Psalm 62 Antifoon en Psalmtoon 

 

   /  *    / 

 

Verzen om beurten, cantor begint 

2. Alleen bij God is stilte voor mijn zíel, * 
mijn redding komt van hém. 
  

3 Alleen hij is mijn rots, mijn rédding: * 
mijn burcht, ik wankel niet al te zéer. 
  
4 Tot wanneer stormt ge los op een man, 
vermoordt ge hem met u allen als een 

wankelende wánd, * 
een omgestoten múur? 
  
5 Alleen om hem neer te stoten van zijn hoogte 
dient hun raad;  
bedrog is hun behage al zegenen ze met hun 
mónd, * 
hun binnenste bergt enkel vervlóeking.  
 

6 Alleen bij God: wees stil, mijn zíel, * 
ja, van hem komt wat ik hóop. 
  

7 Alleen hij is mijn rots, mijn rédding, * 
mijn burcht, ik wánkel niet. 
  

8 In God ligt mijn redding, mijn glórie, * 
de rots van mijn sterkte, mijn toevlucht 
is bij Gód. 

  
9 Gemeente, weest altijd veilig bij hem, 

stort uw hart uit voor zijn áanschijn, * 
God is voor ons een tóevlucht!  
  
10 Alleen ijlheid zijn Adams zonen, 
bedrieglijke schijn de zonen van een man,- 

op de weegschaal vallen ze omhóog, * 
zo ijl zijn zij allen sámen. 
  
11 Zoekt veiligheid niet in verdrukking,  
vestigt op roof geen ijdele hoop; 

op vermogen, hoezeer het ook áanwast, * 
zet daar het hárt niet op! 
  
12 Een ding heeft God gesproken, 

ik heb het tweemaal gehóord: * 
dat kracht is van Gód; 
  

13 en van u, Heer, vríendschap,- * 
dat gij een man zult vergelden naar zijn dóen. 
 
Allen herhalen Antifoon     
 
 
 
Tekst: Goudse Bijbel Muziek: Gerben Budding 

 

 
 
 
 


