
Orde van dienst voor de Vespers 26 januari 2022 Sint-Janskerk Gouda 

Week van de derde zondag na Epifanie 
 
Geloofsgetuige: Martinus Nijhoff - dichter 
 
Voorganger: ds. Marco Batenburg 
Cantor-organist: Gerben Budding 
Organist: Simon van Laar 
Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen)* 
 
Hymne Gz. 422 LvdK (tekst: Martinus Nijhoff, naar Psalm 63:2-4) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed 
Psalm 63 (zie ommezijde) 
 
Lezing 
 
Stilte 
 
Musica pro Deo Psaume 61 (confer une choral de Jehan Alain) – Simon van Laar (*1980) 
Tekst: zie Psalm 61 Liedboek 
 
Canticum 157a (1 allen 2 dames 3 heren 4 allen) 
 
Avondgebed - Voorbede met acclamatie ‘Heer, ontferm U’ - Onze Vader (gesproken) 
 
Allen gaan staan 
 
Hymne 528 (cantorij verzen, refrein allen) 
 
Zegenbede 190a (I voorganger II allen) 
 
Allen verlaten in stilte de kerk 
 
*Nummers verwijzen naar Liedboek voor zingen en bidden in huis en kerk (2013), tenzij anders 
aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 



Psalm 63 Antifoon en Psalmtoon 

 

   /  *     / 

 

Verzen om beuren, cantor begint 

2 God, U bent mijn God, U zoek ik, 
naar U smacht mijn zíel,* 
naar U hunkert mijn lichaam 
in een dor en dorstig land, zonder water. 
 
3 In het heiligdom heb ik U gezíen,* 
uw macht en majesteit aanschóuwd. 
 
4 Uw liefde is meer dan het léven,* 
mijn lippen zingen uw lóf. 
 
5 U wil ik prijzen, mijn leven láng,* 
roepend uw naam, de handen gehéven. 
 
6 Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw óvervloed,* 
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U lóven. 
 
7 Liggend op mijn bed denk ik aan Ú,* 
wakend in de nacht prevel ik uw náam. 
 
8 U bent altijd mijn húlp geweest,* 
ik juich in de schaduw van uw vléugels. 
 
9 Ik ben aan U gehecht, met heel mijn zíel,* 
uw rechterhand houdt mij vást. 
 
10 Laat verzinken in de diepten der áarde* 
wie mij naar het léven staan, 
 
11 laat hen ten prooi vallen aan jákhalzen,* 
lever hen uit aan het zwáard. 
 
12 Maar de koning zal zich verheugen in God, 
wie Hem trouw zweert, prijst zich gelúkkig –* 
leugenaars wordt de mónd gesnoerd. 
 
Allen herhalen Antifoon 

Tekst: NBV21 Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda 


