
Vespers in de adventstijd 

woensdag 9 december 2020, 19.30 uur 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
 

Klein danklied van Elizabeth 
 
Stilte 
 
Openingsvers (beurtspraak) 
Vg.  Heer, open mijn lippen 
Allen:  Mijn mond zal spreken van uw eer. 
Vg.  God, kom mij te hulp. 
Allen:  Heer, haast U mij te helpen. 
    Eer 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. 
 
Adventskaarsen worden aangestoken 
 
Adventslied:  Verwacht de komst des Heren, Lied 439 
- Orgelvers 
- Voorganger leest vers 1 en 3  
- Orgelvers 
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Psalmgebed:  Psalm 113, gelezen door de voorganger op een chant 

 
 Loof, dienaars van de HEER,* 

 loof de gro - te naam van de HEER. 
 De naam van de HEER zij ge - prezen* 

 van nu aan tot in eeuwigheid. 
 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,* 
 zij geloofd de naam van de HEER. 
 Verheven boven alle volken is de HEER,* 
 verheven boven de he - mel is zijn luister. 

 Wie is gelijk aan de Heer, on - ze God,* 
 die hoog daar bo - ven woont, 
 die zijn oog richt naar be - neden,* 
 wie in de he - mel en op aarde? 

 Hij verheft uit het stof wie be - rooid is,* 
 Uit het vuil tilt hij op wie alles ont - beert. 
 Hij laat hem wonen bij hoog - ge - plaatsten,* 
 bij de hoog - sten van zijn volk. 

 De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis,* 
 een vro - lijke moeder van kinderen. 

 De naam van de HEER zij ge - prezen* 
 van nu aan tot in eeuwigheid. 
 

Eerste lezing: Genesis 30: 22-24 
 
Evangelielezing: Lucas 1: 5-14 en 24-25 
 
Korte overweging 
 
Muziek:  melodie van Lied 152 (lofzang van Hanna) 
 
Canticum:  Lofzang van Hanna, 1 Samuel 2: 1a en 4 – 8(in beurtspraak) 
 
Vg.  Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, 
Allen:  fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, 
Vg.  mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, 
Allen:  want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. 
Vg.  De boog van de helden is gebroken, 
Allen:  en wie wankelen weten zich gesterkt. 
Vg.  Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood, 
Allen:  en wie hongerden zijn verzadigd. 
Vg.  De onvruchtbare baart zeven zonen, 
Allen:  en wie veel kinderen heeft, verwelkt. 
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Vg.  De HEER doet sterven en doet leven, 
Allen:  zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. 
Vg.  De HEER maakt arm en hij maakt rijk, 
Allen:  vernedert diep en heft hoog op. 
Vg.  Hij verheft uit het stof wie berooid is, 
Allen:  uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. 
Vg.  Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten, 
Allen:  Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. 
Vg.  Van de HEER zijn de pijlers der aarde 
Allen:  de wereld heeft hij daarop vastgezet. 
 
Gebeden 
  Voorbeden 
  Stil gebed 
  Onze Vader 
 
Avondgedicht:  Tot de slaap (boven Lied 252) 
 
Zegenbede 
 
Stilte 
Iedereen gaat na de dienst zitten en op aanwijzing van de coördinatoren verlaten we de kerk 
in stilte. 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
 
 
Voorganger:  Ds. Heleen Weimar 
Ambtsdrager: Marianne van Gilst 
Organist:  Ies Nijman 
Ontvangst en coördinatie:  Lily Fraanje en Maarten Hogendoorn 
 

 
 

 

 


