Klokgelui
allen gaan staan als de processie binnenkomt
Orgelspel: Anthoni van Noordt, Psalm 24 Vers 1
Introïtus: O Radient dawn – James MacMillan (* 1959)
O Radiant Dawn, Splendour of Eternal Light
Sun of Justice
Come, Come shine on those who dwell in darkness
And the shadow of death
Isaiah had prophesied: 'The people who walked in
darkness have seen a great Light. Upon those who
dwelt in the land of gloom a light has shone'
CHORAL EVENSONG
zondag 28 november
1e Advent

O stralende dageraad, Pracht van eeuwig licht, Zon
van Gerechtigheid. Kom, kom schijnen op degenen
die wonen in duisternis en de schaduw van de dood.
Jesaja had geprofeteerd: 'De mensen die in
duisternis wandelden, hebben een groot Licht
gezien. Op degenen die in het land van de duisternis
woonden, heeft een licht geschenen'
Voorbereidingsgebed Lied 191 (muziek: Daniel
Rouwkema, tekst: Sytze de Vries)
v:
k:
v:
k:
k:
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Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Zegent de Heer!
De Naam des Heren zij geprezen!

Hymne: Lied 462

Het vieren van getijdengebeden is een eeuwenoude
en goede gewoonte van de kerk. Zo geeft zij gehoor
aan Christus’ opdracht biddend te leven. Door zich
met regelmaat en op vaste uren te richten op God, op
een andere wereld dan wij voor ogen hebben,
markeert zij bovendien de tijd om die niet door haar
vingers te laten glippen..
Deze Evensong op de 1e zondag van de Advent staat
in het teken van de verwachting van de komst van
Christus. We lezen en zingen over de komende Koning
die ons oproept elkaar lief te hebben en Zijn komst te
verwachten.

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
tekst: Henk Jongerius
muziek: Choral Book for England, 1863
Psalmgebed: (gezongen door het koor)
Psalm 24
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft hij haar verankerd.
Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweert.
Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder.
Dat valt hun ten deel die u zoeken,
die zich tot u wenden – het volk van Jakob. sela
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef u, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is die koning vol majesteit?
De HEER, machtig en heldhaftig,
de HEER, heldhaftig in de strijd.
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef ze, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is hij, die koning vol majesteit?
De HEER van de hemelse machten,
hij is de koning vol majesteit.
Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Lezing: Zacharia 14: 4 -9
v: Woord van de Eeuwige.
a: WIJ DANKEN GOD.
Magnificat: John Ireland (1879-1962)
My soul doth magnify the Lord: and my spirit hath
rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded: the lowliness of his
handmaiden.
For behold, from henceforth: all generations shall call
me blessed.
For he that is mighty hath magnified me: and holy is
his Name.
And his mercy is on them that fear him: throughout
all generations.

He hath showed strength with his arm:
he hath scattered the proud in the imagination of
their hearts.
He hath put down the mighty from their seat: and
hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things: and the
rich he hath sent empty away.
He remembering his mercy hath holpen his servant
Israel: as he promised to our forefathers, Abraham
and his seed, for ever.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy
Ghost;
As it was in the beginning, is now, and ever shall be,
world without end. Amen.
vertaling:
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn
geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de
Machtige, groot is zijn Naam! Barmhartig is Hij
tot in lengte van dagen voor ieder die Hem
erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde
erbarming indachtig; zoals Hij de vaderen heeft
beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor
altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, zo zij het thans en
voor immer tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Lezing: Lucas 21: 25-28
v: Woord van de Eeuwige.
a: WIJ DANKEN GOD.
Nunc dimittis: John Ireland (1879-1962)
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace:
according to thy word.
For mine eyes have seen: thy salvation,
Which thou hast prepared: before the face of all
people;
To be a light to lighten the Gentiles: and to be the
glory of thy people Israel.
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy
Ghost;
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:
world without end. Amen.
vertaling:
Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in
vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij
hebt bereid voor de volken:
Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie
van Israël uw volk.
Eer aan de Vader…
Moment van inkeer en verstilling

Responsoriegebeden
v: De Heer met u allen!
k: Zijn vrede met u!
v: Laten wij bidden:
k: Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Klankicoon: orgelspel
Anthoni van Noordt, Psalm 24 Vers 2

Onze Vader
k: Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

v:

v:
k:
v:
k:
v:
k:
v:
k:
v:
k:
v:
k:
v:

k:
v:

k:
v:

k:

Toon ons, God, uw erbarmen,
en schenk ons uw heil!
Geef wie ons regeren bevrijding,
dat zij antwoorden als wij roepen.
Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid,
en uw getrouwen zullen juichen.
Bevrijd uw volk, o God,
en zegen uw erfdeel.
Geef in onze dagen vrede,
wie anders dan Gij zal voor ons strijden.
Schep mij een zuiver hart, o God,
en neem uw heilige Geest niet van mij.
God van Jakob,
doe ons opstaan uit de slaap
en wandelen in uw licht
om de dag te begroeten
waarop Hij verschijnt,
die uw belofte van vrede is
in levenden lijve –
Jezus, de Zoon van de mensen,
onze leidsman te leven,
vandaag en alle dagen die komen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
O God,
de bron van ieder waarachtig verlangen,
van elk juist oordeel
en van alle goede daden,
geef uw kinderen de vrede
die de wereld hun niet biedt.
Dan is ons hart bereid
de weg van uw gebod te gaan
en zullen wij,
bevrijd van vrees voor wie ons dreigt,
ons leven leven gerust en stil
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Dit bidden wij: dat Gij, God,
onze duisternis verlicht!
Laat uw erbarmen onze afweer zijn
tegen de listen en de lagen
van de nacht die komt.
Omwille van de liefde van uw enige Zoon,
en onze Redder Jezus Christus.
Amen.

Gesproken gebeden
v: …
God, in uw goedheid,
a: HOOR ONS GEBED.

a:

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige Heer,
Vader, Zoon en heilige Geest.
AMEN.

Avondhymne: Lied 263 (staande)

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
tekst: Wijnand Honig
melodie: Iers volkslied – SLANE
(u kunt weer gaan zitten om naar het orgelspel te
luisteren)
Orgelspel: Anthoni van Noordt, Psalm 24 Vers 3
Slotresponsorie Lied 203
I koor – II allen

Hartelijk bedankt voor uw komst deze middag. Door
de Corona maatregelen is vandaag de gemeentzang
beperkt geweest en kunnen we u helaas geen
koffie/thee aanbieden. Wij hopen dat bij een volgende
gelegenheid goed te maken.
Bij het verlaten van de kerk is er een collecte ter
bestrijding van de kosten.
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