
Orde van dienst voor de Vespers 5 januari 2022 Sint-Janskerk Gouda 

Vooravond van Epifanie – Openbaring van de Heer aan alle volken 
Geloofsgetuige: Kaj Munk – predikant 
 
Voorganger: Bert Robben 
Cantor-organist: Gerben Budding 
Cantorij 
 
Stilte en uurslag - Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen) 
 
Hymne 515 (1 cantorij 2 allen 3 cantorij 4 allen 5 heren 6 dames 7 allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Musica pro Deo Prélude sur l'introït de l'epiphanie, Op. 13 – Maurice Duruflé (1902-1986) (orgel) 
 
Psalmgebed Psalm 60 (zie ommezijde) 
 
Lezing 
 
Stilte 
 
Musica pro Deo Secunda pars uit: Magi veniunt ab oriente – Jacobus Clemens non Papa (1510-1556) 
 
Magi videntes stellam 
qui dixerunt ad invicem 
hoc signum magni regis est 
eamus et inquiramus eum 
et offeramus ei munera 
aurum thus et myrrham. 
Alleluia. 
 
Toen de wijzen de ster hadden gezien, 
zeiden zij, elk op zijn beurt: 
"Dit is het teken van een groot vorst. 
Laten wij hem gaan zoeken 
en hem geschenken aanbieden: 
goud, wierook en mirre." 
Alleluia. 
 
Canticum 161 (allen refrein) 
 
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368c (allen) - Onze Vader 369d (allen) 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 518:1 (cantorij, toonzetting: Michael Praetorius), 2 en 3 (allen) 
 
Zegenbede 190a (I voorganger II allen) 



Psalm 60 
 
Antifoon en Psalmtoon 
 

 
       /  *   / 

 
 
Verzen om beurten, de cantor begint 
 
3. God, Gij hebt ons verworpen, verstrooid, vol grámschap.* 
Wend eindelijk ons lót! 
 
4. Gij die schokte dit land, die het spléet,* 
heel zijn verscheurdheid: het ontvált ons. 
 
5. Wat Ge uw volk deed aanschouwen was hárd,* 
drinken moest het een wijn om te dúizelen. 
   
6. Doch Gij gaaft die U vrezen een banier om te heffen bij dreigende áanval.*  
7. Opdat thans uw verkorenen bevrijd zijn breng de zege met machtige hand: o, verhóor ons!  
  
8. En God in zijn heiligdom sprák het.* 
- Juichend zal Ik Sichem verdelen, van Sukkot het rivierdal verkávelen; 
 
9. van Mij Gilead, van Mij Manasse, Efraim is mijn hoofd tot een hélm,* 
Juda's heersersstaf is de míjne. 
  
10. Moab moest mijn wasbekken wezen, op Edom werp Ik mijn sandáal,* 
mijn triomfkreet treft Filistéa. 
  
11. Wie brengt mij in die stad zo onnéembaar?* 
wie gaat mij voor tot in Édom? 
 
12. Ja, Gij God, die ons hiertoe bestémd hebt:* 
gaat Gij niet aan de spits onzer scháren? 
 
13. Geeft ons hulp tegen wie ons te ná komt:* 
uitredding door mensen - een drógbeeld! 
 
14. Met God weten wij ons te wéren.* 
Hij is het die onze belagers de voet zal zetten op de nék.  
 
Tekst: Willibrordvertaling 1975    Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda 
 

 


