Vespers op de eerste zondag van de Advent

Zondag ‘Ad te levavi’
‘Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit’, naar Psalm 25 : 1-2
2 december 2018

Voorbereiding: Corien Simpelaar en Klaas van der Knijff
Muziek: Marcus van Driel (orgel) en Francis van ’t Hoen (dwarsfluit)
Ontmoetingskerk – Dordrecht

In stilte komen wij binnen
Muziek – English Advent Carol – John Mason Neale (1818-1866)
Opening
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Hymne

Lied 435

Psalmgebed vg
allen

Het is goed de HEER te loven
EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN.
In de morgen wordt zijn goedheid gemeld
EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN.

Het behage U, God, ons te redden.
HEER, HAAST U ONS TE HELPEN.

Zingen: antifoon 432a
Lezen: Psalm 25 : 1 – 5
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
Zingen: Psalm 25 : 3 en 4
Lezen: Psalm 25 : 10 – 19
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
1
ergeef mij, HEER, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.
Aan wie in ontzag voor hem leven,
leert de HEER de rechte weg te kiezen.
Hun leven verloopt in voorspoed
en hun kinderen zullen het land bezitten.
De HEER is een vriend van wie hem vrezen,
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
2

hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
Zie met hoe velen mijn vijanden zijn,
hoe ze mij dodelijk haten.
Zingen: Psalm 25 : 10
Lezing: Zacharia 14 : 4 – 9
Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van
Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg
naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed
dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal in
tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie
ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia
regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de
zijnen. Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen
hun glans. Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen
onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de
avond zal er weer licht gloren. Als die tijd aanbreekt, zal er in
Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in
zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer
als in de winter. En de HEER zal koning worden over de hele aarde.
Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
Stilte
Muziek – Pastorella für die Weihnachtszeit – Valentin Rathgeber (1682-1750)
Canticum

Lied 152

Gebeden

vg.
a.

Ons gebed worde gesteld
als reukwerk voor uw aangezicht.
HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN
ALS HET AVONDOFFER.
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Goede God,
laat deze tijd van Advent
voor ons een oefenperiode zijn
in zuiverheid en liefde
Dat wij als kinderen van uw licht
de Dag van uw komst
tegemoet leven
Voorbeden, met gezongen responsie 367b
Stilte
Avondgebed
Heer nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan
van ons af
en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen
over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.
Avondlied

Lied 247

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

Muziek – Laudate Dominum – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
In stilte verlaten wij de kerk
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