
Adventsvespers 2022 
 

1e Adventsvesper 
 

27 november 2022 om 17.00 uur in de Grote Kerk op Marken 

 

Liturg: Daniëlle Springer 

Organist: Sebastian van der Pluijm 

 

Orgelspel 

 

Luiden van de klok 

 

Openingslied: Lied 281: 1, 2 en 3 

 

1Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 

 

2Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

3Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 

 

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 11: 1-10 

 

Zingen: Lied 439: 1, 2 en 3 

 

1Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

2Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 

wilt gij uw Heer ontmoeten, 

zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, - bekeer u nu, 

verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen 

tussen uw Heer en u. 

 

3Een hart dat wacht in ootmoed 

is lieflijk voor de Heer, 

maar op een hart vol hoogmoed 

ziet Hij in gramschap neer. 

Wie vraagt naar zijn gebod 

en bidden blijft en waken, 

in hem wil woning maken 

het heil, de Zoon van God. 



 

Lezing uit de Psalmen: Psalm 80: 1-20 

 

Zingen: Psalm 80: 1, 4 en 7 

 

1O God van Jozef, leid ons verder, 

hoor ons en wees weer onze herder; 

gij vuurkolom, straal gij ons toe. 

Waak op, o Held, wij worden moe; 

laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 

doe ons opstaan en help ons weer. 

4Gij hebt een wijnstok uitgegraven, 

die, dank zij uw genadegaven, 

gegroeid stond in Egypteland, 

en hem naar Kanaän verplant. 

Daar kwam hij eerst tot volle groei, 

berg na berg dekkend met zijn bloei. 

 

7Dan zullen wij niet van U wijken, 

uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 

uw naam is ons als uw gelaat: 

een sterrenbeeld, een dageraad. 

Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 

doe ons opstaan en help ons weer. 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 24: 32-44 

 

Zingen: Lied 463: 1 t.e.m. 5 en 8 

 

1Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 

2Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 

 

3Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 

4Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons een teken dat de  

zon verschijnen gaat! 

 

5Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 

 

8Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer!

Moment van inkeer en verstilling 

 

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

 

 
 

Stil gebed 

 

Onze Vader 



 

Avondlied 243: 1, 2 en 7 

 

1O Heer mijn God, ook deze nacht 

zij lof en eer U toegebracht 

omdat Gij dag en duister schept 

en ons het licht gegeven hebt. 

 

2Om Christus’ wil doe mij niet aan 

het kwaad dat ik U heb gedaan, 

veeleer vergeef mij, Heer, en geef 

dat ik voortaan in vrede leef. 

7Loof God de Heer die eeuwig leeft, 

alles uit niets geschapen heeft, 

die ons tot aan zijn dag behoedt 

en onze ogen open doet! 

 

Zegenbede: Moge de Heer ons zegenen en bewaren. 

 

Zingen Lied 431b(Amen) 

 

Orgelspel 

 

 

 


