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ORGELSPEL: Nun komm der Heiden Heiland, J.S. Bach 
 
 
INTROITUS: O come, o come Immanuel, J. Rutter 
 
O come, O come, Emmanuel 
And ransom captive Israel 
That mourns in lonely exile here 
Until the Son of God appear 
Rejoice, rejoice, Emmanuel 
Shall come to thee, O Israel 
  
O come, Thou Rod of Jesse, free 
Thine own from Satan’s tyranny 
From depths of Hell Thy people save 
And give them victory o’er the grave 
Rejoice, rejoice, Emmanuel 
Shall come to thee, o Israel 
  
O come, Thou Day-Spring 
Come and cheer 
Our spirits by Thine advent here 
Disperse the gloomy clouds of night 
And death’s dark shadows put to flight 
Rejoice, rejoice, Emmanuel 
Shall come to thee, o Israel 
   
O come, O come, Thou Lord of might 
Who to Thy tribes, on Sinai’s height 
In ancient times did’st give the Law 
In cloud, and majesty and awe 
Rejoice, rejoice, Emmanuel 
Shall come to thee, o Israel 
 
O come, Thou Key of David, come 
And open wide our heavenly home 
Make safe the way that leads on high 
And close the path to misery 
Rejoice, rejoice, Emmanuel 
Shall come to thee, o Israel 
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Openingsgebed  
 
v. Gezegend zijt Gij, God,koning van de wereld, 

om het licht voor onze ogen ontstoken. 
g. WEES AANWEZIG, LAAT U VINDEN. 
v. bewaar ons voor het donker, 

nu wij ons gewonnen geven  
aan het wenken van uw licht. 

g. AMEN. 
 
OPENINGSVERS: Lied 191 
 
Heer, open mijn lippen.  
Mijn mond zal zingen van uw eer. 
O 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. 
 
PSALMENLEZING: Psalm 24 
 
Van David, een psalm. 
 
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. 
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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. sela 
 
PSALMCHANT: Psalm 25 
 
EERSTE LEZING: Jesaja 63:19b-64:8 
 
Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! 
De bergen zouden voor u beven. 
Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, 
zoals vuur water doet koken, 
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen 
en alle volken voor u laten beven, 
omdat u de geduchte daden doet 
waarop wij niet durven hopen. 
Als u toch zou afdalen! 
De bergen zouden voor u beven. 
Nog nooit is zoiets gehoord, 
niet eerder zoiets vernomen. 
Geen oog zag ooit een god buiten u, 
die opkomt voor wie op hem wacht. 
U komt ieder tegemoet 
die van harte rechtvaardig handelt, 
die uw weg gaat, met u voor ogen. 
Maar nu bent u in toorn ontstoken, 
omdat wij gezondigd hebben. 
Hadden we maar de oude weg gevolgd, 
dan zouden we worden gered. 
Wij allen zijn onrein geworden, 
onze gerechtigheid is als het kleed 
van een menstruerende vrouw 
Wij allen zijn als verwelkte bladeren, 
verwaaid op de wind van ons wangedrag. 
Er is niemand die uw naam aanroept, 
die zich ertoe zet uw hand te grijpen. 
U hebt uw gelaat voor ons verborgen, 
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u hebt ons moedeloos gemaakt 
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. 
Toch, HEER, bent u onze vader 
wij zijn de klei, door u gevormd, 
wij zijn het werk van uw handen. 
Laat uw grote toorn toch varen, HEER, 
houd onze schuld niet steeds in gedachten, 
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk? 
 
MAGNIFICAT (Lofzang van Maria), Edward Bunnett 
 
TWEEDE LEZING: Marcus 13: 24-37 

 
Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden 
en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen 
en de hemelse machten zullen wankelen.  
Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met 
grote macht en luister.  
Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier 
windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uit-
einde van de hemel. 
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad 
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, 
wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker 
jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die 
dingen gebeuren.  
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit ver-
dwijnen.  
Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de enge-
len in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees 
waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als 
met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer 
over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter 
gaf hij opdracht om de wacht te houden.  
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes 
komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 
’s morgens vroeg.  
Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik 
tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’ 

 
NUNC DIMITTIS (Lofzang van Simeon), Edward Bunnett 
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KORTE OVERWEGING 
 
MOMENT VAN VERSTILLING 
 
ANTHEM Creator of the stars of night (Conditor alme siderum), M. Archer 
 
Creator of the stars of night, 
Thy people's everlasting light, 
Jesu, Redeemer, save us all, 
and hear Thy servants when they call. 
 
Thou camest, Bridegroom of the bride, 
as drew the world to eveningtide, 
proceeding from a virgin shrine, 
the Son of Man, yet all divine. 
 
At thy great name, exalted now, 
all knees must bend, all hearts must bow; 
and things in heav’n and earth shall own, 
that Thou art Lord and King alone. 
 
To God the Father, God the Son, 
and God the Spirit, Three in One, 
laud, honour, might, and glory be 
from age to age eternally. Amen. 

 
GEBEDEN: Lied 191 
 
De Heer met u allen! 
Zijn vrede met u! 
Laten wij bidden: 
Heer, ontferm u. 
Christus, ontferm u. 
Heer, ontferm u. 
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, 
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maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
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, 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. 
… [gebed van de dag] 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
… [tweede gebed] 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
… [derde gebed] 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Avondlied 248 
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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 toegezongen 

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    
v Ga voor ons uit, Heer 
g OM ONS DE RECHTE WEG TE WIJZEN 
v Ga naast ons  
g OM MET ONS UW VRIENDSCHAP TE DELEN 
v Sta achter ons, Heer 
g ALS EEN STEUN IN ONZE RUG 
v Wees onder ons 
g OM ONS OP TE VANGEN ALS WIJ VALLEN 
v Woon in ons, Heer 
g OM ONS DE KRACHT TE GEVEN VOOR ALLE DAG 
v Wees om ons 
g ALS EEN MUUR VAN LIEFDE TEGEN ZORG EN ANGST 
v Wees boven ons, Heer 
g OM ONS TE BESCHERMEN MET UW ZON 

EN TE VERLICHTEN MET UW ZEGEN. 
AMEN. 

 
We gaan zitten 

ANTHEM: Prayer for Peace 
 
Vrede tussen landen, volken en buren, uit liefde voor de levende Heer. 
Vrede tussen broer en zus, vrede tussen man en vrouw, vrede tussen 
ouder en kind. De vrede van Christus, boven alle vrede. 
Vrede tussen broers, tussen zussen, tussen geliefden, uit liefde voor 
de levende Heer 
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Na dit lied wachten we de instructies af van de dienstdoende kos-
ters hoe we de kerkzaal weer gaan verlaten. 
 

 
 
 
 
 


