
Orde van dienst voor de Vespers 9 februari 2022 Sint-Janskerk Gouda  

Week van de zesde zondag na Epifanie 

Voorganger: ds. Jacobine Scholte-De Jong  
Cantor-organist: Gerben Budding   
Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen) 
 
Hymne 534 (1 allen 2 cantorij 3 en 4 allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed 
Psalm 65 (zie achterzijde) 
 
Lezing-Stilte 
 
Canticum 156 (1 allen 2 heren 3 dames 4 allen) 
 
Musica pro Deo Nachtlied, Op. 138/3 – Max Reger (1873-1916) 
 
Die Nacht ist kommen,   Treib, Herr, von uns fern   Laß uns einschlafen 
Drin wir ruhen sollen;   Die unreinen Geister,    Mit guten Gedanken, 
Gott walt's, zum Frommen  Halt die Nachtwach' gern,  Fröhlich aufwachen 
Nach sein'm Wohlgefallen,  Sei selbst unser Schutzherr,   Und von dir nicht wanken; 
Daß wir uns legen   Schirm beid Leib und Seel'   Laß uns mit Züchten 
In sein'm G'leit und Segen,  Unter deine Flügel,    Unser Tun und Dichten 
Der Ruh' zu pflegen.   Send' uns dein' Engel!    Zu dein'm Preis richten! 
 
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368c - Onze Vader 369b 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 253 (1 cantorij 2 en 3 allen) 
 
Zegenbede 190a (I voorganger II allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Psalm 65 
 

 
    /  *     / 

 
 
 
Verzen om beurten, de cantor begint
 
 
2 U komt toe stilheid, een lofzang!, 

o God op Síon; * 
aan u worde betaald een gelófte. 
  

3 O hoorder van gebéd,- * 
tot u mogen ze komen, alle vlees, 
vanwege hun ongeréchtigheden. 
  

4 Hebben onze misstappen ons overwéldigd: * 
gij wilt ze verzóenen! 
  
5 Zalig wie gij verkiest en nabijbrengt, 
hij mag in uw voorhoven wonen: 

wij zijn verzadigd met het goede van uw húis, * 
de heiligheid van uw témpel! 
  
6 Gij antwoordt ons in goed recht 

   ontzaglijke dingen, o God die ons rédt!- * 
o veiligheid van alle einden der aarde 
en eilanden vérre!- 
  

7 die bergen grondvest door zijn krácht, * 
met heldenmoed 
omgórd! 
  
8 Die doet bedaren het gedruis van zeeën, 

   het gedruis van hun gólven, * 
van naties het rumóer! 
  
9 Ontzag vervult de ingezetenen der einden 

   voor alle tekenen van ú; * 
de uitgangen van ochtend 
   en avond brengt gij tot gejúich. 
  
10 Bezoekt ge de aarde, gij overstroomt haar, 
gij maakt haar overvloedig,- 

Gods greppel is vol wáter, * 
gij grondvest hun koren, 
ja, zo gróndvest gij haar. 
  

 
 

11 Gij laaft haar voren, effent haar klúiten, * 
maakt met regenvlagen haar week, 
zegent wat aan haar ontsprúit; 
  
12 gij zette een kroon 

   op het jaar van uw góedheid: * 
uw voetstappen druipen van vét. 
  

13 In de woestijn!- druipende wéiden, * 
heuvels omgord met gejúich!- 
  
14 met wolvee bekleed de landouwen, 

de dalen bedekt met gráan; * 
over en weer schalt hun gezáng!         
 
Allen herhalen Antifoon   
 
 
 
Tekst: Goudse Bijbel           
Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda 


