
Adventsvespers 2022 
 

4e Adventsvesper 
 

18 december 2022 om 17.00 uur in de Grote Kerk op Marken 

 

Liturg: Neeltje Boneveld 

Organist: Hans Jütte 

 

 

Orgelspel 

 

Luiden van de klok 

 

Openingslied: Lied 281: 1, 8, 9 en 10 

 

1Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 

 

8Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De schepping zingt zijn vreugde uit: 

Amen. Halleluja! 

9Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 

Amen. Halleluja! 

10Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 

Amen. Halleluja! 

 

Openingsvers: 

Liturg   Heer, open mijn lippen 

Gemeente  Mijn mond zal zingen van Uw eer 

Liturg   God, kom mij te hulp 

Gemeente  Heer, haast U mij te helpen 

Amen. 

 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 8: 24 en 9: 1-6 

 

Zingen: ELB 109: 1-4 “Al wie dolend in het donker” 

 

1Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht: 

Vrijheid wordt aan u verkondigd 

door een koning zonder macht. 

 

2Onze lasten zal Hij dragen 

onze onmacht totterdood 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons zichzelf als levensbrood 

nieuwe vrede zal er dagen 

liefde straalt als morgenrood. 

3Tot de groten zal Hij spreken 

even weerloos als een lam 

het geknakte riet niet breken 

Hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

 

4Dor en droog geworden aarde 

die om dauw en regen vraagt 

dode mens die snakt naar adem 

wereld die om toekomst vraagt: 

Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 

die mijn welbehagen draagt. 

Lezing uit de Psalmen: Psalm 146: 1-10 

 



Zingen: Psalm 146c: 1, 3 en 7 

 

1Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isr’ëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 

3Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, wie zou hem 

verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft? 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 

 

7Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

Zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en Heil’ge Geest! 

Halleluja! Halleluja! 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 1: 39-55 

 

Zingen: Lied 157a: 1,2 en 4 

 

1Mijn ziel maakt groot de Heer, 

mijn geest verheugt zich zeer, 

want God heeft mij, geringe, 

die Hem als dienstmaagd dien, 

goedgunstig aangezien; 

en deed mij grote dingen. 

2Van nu aan, om wat Hij, 

de sterke deed aan mij, 

zullen mij zalig prijzen 

alle geslachten saam, 

want heilig is zijn naam, 

Hij zal zijn trouw bewijzen. 

 

4Hij heeft het lang voorzegd: 

aan Israël, zijn knecht 

zal Hij genade schenken 

en Hij zal Abraham 

en al wie na hem kwam 

in eeuwigheid gedenken. 

 

Moment van inkeer en verstilling 

 

Gebeden. Iedere voorbede wordt zingend afgesloten met de acclamatie uit Lied 367e 

 

 
 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

  



Avondlied 248: 1-4 

 

1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 

is weer voorbij, de nacht genaakt; 

en dankbaar klinken onze zangen 

tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. 

 

2 Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

3 Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden 

gezongen en gesproken wordt. 

4 Voorwaar de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen 

voor uwe liefd’ en majesteit. 

 

Zegenbede: Moge de Heer ons zegenen en bewaren. 

 

Zingen Lied 431b (Amen) 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


