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In stilte komen wij binnen
Muziek – Nun komm' der Heiden Heiland, van J.S.Bach
Opening
vg
Het is goed de HEER te loven
allen
EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN.
vg
In de morgen wordt zijn goedheid gemeld
allen
EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN.
Hymne

Lied 433

Psalmgebed vg
Het behage U, God, ons te redden.
allen HEER, HAAST U ONS TE HELPEN.
Zingen:
Psalm 80 – 1
Lezen:
Psalm 80 : 3b-4
Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Zingen:
Psalm 80 – 3
Lezen:
Psalm 80 : 9-12
U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte,
en volken verdreven om hem te planten.
U gaf hem een ruime plek,
hij schoot wortel en vulde het land.
De bergen werden bedekt door zijn schaduw,
de machtige ceders door zijn twijgen,
hij strekte zijn takken uit tot de zee,
tot aan de Grote Rivier zijn ranken.
Zingen:
Psalm 80 – 5
Lezen:
Psalm 80 : 15-18
God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer u om deze wijnstok,
de stek die uw hand heeft geplant,
het kind dat u zelf hebt grootgebracht.
Hij is verbrand en weggehakt,
verkwijnd onder uw duistere blik.
Leg uw hand op uw beschermeling,
het mensenkind dat u hebt grootgebracht.
Zingen:
Psalm 80 – 7
2

Lezingen: Lucas 3 : 1-6
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen
Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over
Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en
Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas
hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de
zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de
Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en
tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te
verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van
de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
Zingen: Lied 444
Filippenzen 1 : 3-11
Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik
voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag
tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik
ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het
ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na
aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij
geschonken is, of ik nu gevangenzit of de waarheid van het
evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met
de genegenheid van Christus Jezus. En ik bid dat uw liefde blijft
groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden
waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en
onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u
dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.
Stilte
Muziek – Recitatief en aria uit het Weihnachtsoratorium, van J.S. Bach
Bereite dich, Zion mit zärtlichen Trieben
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Canticum

Lied 158b

Gebeden

vg.

Avondlied

Lied 248

Zegenbede

vg.
a.
vg.
a.

Ons gebed worde gesteld
als reukwerk voor uw aangezicht.
a.
HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN
ALS HET AVONDOFFER.
Voorbeden, met gezongen responsie 367e
Stilte
Avondgebed
HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw Woord en Sacrament
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Amen

Laten wij de HEER loven
EN GOD DANKEN.
Zegene en behoede ons de barmhartige HEER.
AMEN

Muziek – Mein schönste Zier und Kleinod bist van J. Pachelbel
In stilte verlaten wij de kerk
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