
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vespers in de dagen  

van Advent 2021   
 

 
Maranathakerk 

Op de woensdagen 1, 8, 15 en 22 december, 19.30 uur. 

Voorgangers: Jan, Helga, Govert, Hanneke 

Piano: Jorina van Bergen 
 

 

MUZIEK  
 

AANSTEKEN VAN DE KAARSEN onder klokgelui  
 

OPENING v = voorganger, a = allen 

(staande) v: Naar U, Eeuwige, zoeken wij, 

a: op U is ons vertrouwen. 

v: Wees als een licht, 

a: hier in ons midden! 
 

LIED  01 dec : Lied 445: 1+2 

  08 dec:  Lied 439: 1+2 

  15 dec:  Lied 463: 1-5 

  22 dec:  Lied 433 

 

PSALMGEBED 01 dec: Psalm 24 

(beurtspraak) 08 dec: Psalm 126 

Z.O.Z.  15 dec: Psalm 85 

  22 dec: Psalm 139 

 

LIED   01 dec: Lied 454 

(voorganger) 08 dec: Lied 438: 1+2 

  15 dec: Lied 456b: 1-4 

  22 dec: Lied 456b: 5-8 

SCHRIFTLEZING 01 dec: Lucas 21:25-31 

(NBV)  08 dec: Lucas 3:1-6 

  15 dec: Lucas 3:7-18 



 

  22 dec: Lucas 1:39-45 

STILTE ter meditatie 
 

LOFZANG 1, 8 en 15 dec: Lied 158b  (Lofzang van Zacharias) 

      22 dec: Lied 157a (Lofzang van Maria)  

VOORBEDEN en STIL GEBED …. zo bidden wij: 

a: Kom ons te hulp, omwille van uw trouw 

ONZE VADER a. Onze Vader … 
 

AVONDGEBED k = kanselzijde, d = doopvontzijde 
 

  k. Deze dag is tot een eind gekomen. 

               Over de aarde verspreidt zich het donker, 

               nu de zon in het westen is ondergegaan. 

               Alle dingen keren terug tot hun oorsprong. 
 

                         d. Uit de veelheid hebben wij ons losgemaakt 

               om ons te keren tot onszelf, 

               ons te keren tot U, 

               die de bron van ons leven wilt zijn. 
 

                          k. Wij brengen U wat in ons is: 

               gedachten en zorgen, 

               vragen en angsten, 

               vreugde, verlangen en dank. 

               Wil het raken met uw zuiverende nabijheid. 
 

                        d. Alle dingen mogen komen en gaan in de stilte – 

              emoties en beelden, ze trekken ons voorbij. 

              En als het denken even is vertrokken, 

              opent in de leegte zich ons hart. 
 

                             

 

          k. Dat het duister ons niet zal verschrikken, 

              zo bidden wij nu, 

              dat het een geleide mag worden 

              op de weg naar U toe: 
 

                            d. Uw beschermende aanwezigheid 

               als een engel om ons heen. 

               Geef Gij het uw beminden in de slaap, 

               Gij, die zegent met vrede. 
 

SLOTLIED 01 dec: Lied 462: 1, 2, 4, 6 

  08 dec: Lied 1008 

  15 dec: Lied 1009 

  22 dec: Lied 1010 
 

 

ZEGENBEDE v.  Dat wij gezien zijn in Gods ogen 

(staande) a. en dat in ons het licht niet dooft. 

  v. Dat God ons steeds tot leven blijft bewegen 

   ons elkaar als thuis en toekomst geeft. 

  a. Wees daartoe gezegend door de Ene, De Levende God! 
 

MUZIEK 

 

 

 


