Adventsvespers 2021
Beatrixpark
Nieuwe Kerk, Beatrixkerk, Taborkerk

Iedere woensdag van 19.30 tot 19.50 in de Taborkerk.
Vanwege aangescherpte regels (de ‘lockdown’ die geldt vanaf 17.00 uur) alleen via het
internet te volgen: zie kerkdienstgemist.nl. Aan te klikken op de site Taborkerk.nl

1 december, in de week van zondag Ad te levavi
Stilte
Klokgelui
Liturg: 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.
Psalm 25a
Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,

heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.
Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Lezing: Romeinen 13, 8 - 14
8

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg
geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere
geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 Liefde berokkent de
naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.11 U kent de huidige tijd: het moment is
gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof
kwamen. 12De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de
duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de
dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed
u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten.

Magnificat – de lofzang van Maria – lied 157a
1. Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.
2. Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.
3. Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen,
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.
4. Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

Stilte
Avondgebed en voorbeden, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Adventslied: 433
1 Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.
2 Kind dat uit uw kamer klein,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.
3 Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.
4 Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.
5 Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Liturg:
Allen:
Liturg:
Allen:

de Heer schenke ons Zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
Loven wij de Heer.
Wij danken God.

