
Orde van dienst voor de Vespers 2 februari 2022 Sint-Janskerk Gouda 

Opdracht van de Heer in de tempel - Christusfeest 
 
Geloofsgetuige: Simeon - profeet 
 
Voorganger: ds. Kees v.d. Berg 
Organist: André Dingemanse 
Cantor: Gerben Budding 
Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Koorgebed Gz. 167:1-4 LvdK (cantorij) 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen)* 
 
Hymne 527 (1 cantorij 2 dames 3 heren 4 en 5 allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 64 (zie ommezijde) 
 
Lezing 
 
Stilte 
 
Canticum 157b 
 
Musica pro Deo Nunc dimittis in B-flat – C.V. Stanford (1852-1924) 
 
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace: according to thy word. 
For mine eyes have seen: thy salvation, 
Which thou hast prepared: before the face of all people; 
To be a light to lighten the Gentiles: and to be the glory of thy people Israel. 
 
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen. 
 
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368c - Onze Vader 369c 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 159b (allen) 
 
Zegenbede 190a (I voorganger II allen) 
 
Allen verlaten in stilte de kerk 
 
 



Psalm 64 
 
Antifoon en Psalmtoon 
 

 
 
       /     *           / 

 
 
Verzen om beurten, cantor begint. 
 
2 Hoor mijn stem, God, hoor mijn klácht, * 
behoed mij voor de dreiging van de víjand, 
 
3 verberg mij voor die misdadige bénde,* 
voor die meute van bóosdoeners.  
 
4 Ze scherpen hun tong als een zwáard, * 
ze richten hun pijl, een giftig wóord, 
 
5 uit verborgen hoeken schieten ze op een onschúldige,* 
ze schieten onverhoeds, voor niemand báng.  
 
6 Ze wapenen zich met kwade wóorden,* 
overwegen het zetten van een val,  
en zeggen: ‘Wie zou het zien?’ 
 
7 Ze zinnen op misdaden en denken:  
We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plán.* 
– Diep als een afgrond is het hart van de mens.  
 
8 Dan schiet God zijn píjl op hen af,*  
onverhoeds worden ze zwaar verwónd, 
 
9 hun eigen tong heeft hen ten vál gebracht,* 
wie hen ziet, schudt verbijsterd het hóofd.  
 
10 De mensen zijn van ontzag vervuld  
en roemen wat God heeft gedáan,*  
zij beseffen dat het zijn wérk is. 
 
11 De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER  
en zoekt bij Hem zijn tóevlucht. * 
Wie oprecht van hart is, prijst zich gelúkkig.  
 
Allen herhalen Antifoon   Tekst: NBV21  Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda 
 


