Orde van dienst voor de Vesperviering
Van zondag 27 november 2022
In de Maartenskerk te Kollum
Aanvang: 17.00 uur

Thema: “Jesaja- de profetische stem van advent”

Voorganger: Ds. R. Wollenberg
Pianist: Dhr. B. Hoekstra

Vesper 27 november 2022

Stilte
Aansteken van de kaarsen.
Zingen: Lied 598, “Als alles duister is”, 3x
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Inleidend woord bij advent

Zingen: Lied 442, “Op U , mijn Heiland, blijf ik hopen”
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(Lied 442 vervolg vers 1)

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Woord van bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. De Heer zij met u
v. Heer wijs ons een weg
A. Wij zoeken een weg om te gaan
v. De Heer zij met u
A. Wij groeten elkaar in de naam van de Heer

Blad: 2

Vesper 27 november 2022

Gebed gezongen en gesproken
Zingen: Psalm 25

Blad: 3
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Gesproken: Psalm25
4

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
5
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.
6
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.
Zingen: Psalm 25
10. Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t'allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!
Lezingen uit de profetie van Jesaja:
Jesaja 2: 1 -6 “Leven in het licht van de Heer”
21Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen
dat hij zag over Juda en Jeruzalem.
2
Eens zal de dag komen dat de berg
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
3
machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
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Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
4
Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
5
Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.
Moment van Stilte.
Zingen: “Nu daagt het in het oosten”

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Blad: 5
die eeuwig heersen zal.
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3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
Lezen: Jesaja 65: 17 t/m 19 “Alles wordt nieuw”
17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.
18 Er zal alleen maar blijdschap zijn
en groot gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.
19 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen
en mij verblijden over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
Moment van stilte.
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Zingen: Lied 122

Blad: 7
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Jesaja 11: 1-3.5-6 “ Durf te dromen!”
1

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3
Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

5

Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw
als een gordel om zijn heupen.
6
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Moment van stilte.
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Zingen: Lied 466, “O kom, o kom, Immanuël”
2. O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
5. O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
Jesaja 7: 10-14 “ Immanuël - God met ons”
10

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11‘Vraag om een teken
van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij
uit de hoge hemel.’ 12Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen
teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ 13Toen
antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de
mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? 14Daarom zal
de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal
spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.
Moment van stilte.

Blad: 9
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Zingen: “Er is een roos ontloken” Lied 473 (vers 1 en 3)
1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profetenmond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.
Lezen: Jesaja 9: 1.5.6 “Licht in het donker”
Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
5
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.
Blad: 10
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Moment van stilte.
Zingen: “Daar is uit s werelds duistere wolken” Gez. 26: 1 en 2
1. Daar is uit 's werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
2. Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en 't wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze zielen zocht.
Door voorganger afgesloten met gedicht: “Een brief van
Jesaja””
Wees niet bang voor de somberte.
Blijf niet hangen in de schaduw van duisternis.
Maar vertrouw je toe aan de Eeuwige.
Laaf je aan zijn levensbron.
Vind je het moeilijk daarin te geloven?
Kijk en luister dan naar mij.
Zie hoe ik hier in de wereld sta.
De levenskracht van de Heer
danst en zingt in mij.
Veel te lang heb ik dat ontkend,
wel geweten in mijn hart,
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maar niet durven geloven.
Nu wil ik niet meer zwijgen.
Ik weet het zeker,
Hij redt, zet je in beweging.
Voel het…iedere dag leef je opnieuw.
Zijn kracht stroomt zomaar door je heen.
Ik kan niet anders dan dat geluk te delen.
Geef het een kans in jou…nu!
C. Voskuilen
Pianospel
Gebed
Slotlied: “Verwacht de komst des Heren” Lied 439
1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.
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3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.
Zegen bede:
v. Dat Gij U toewendt naar wie u zoeken
A. en U opent voor wie bij U schuilen
v. dat Gij tot spreken komt in mensenwoorden
A. en het licht zijt waarbij wij elkaar herkennen
v. komt tot ons God dat Gij ons raakt
A. met de hartslag van Uw liefde
v. dat Gij ons draagt
A. op de vleugels van Uw vrede
v. dat Gij ons voorgaat
A. met de vonken van uw licht
v. dat wij wonen
A. in de weelde van Uw zegen. Amen.
Zingen (melodie lied 415)
Amen, amen, amen
Gij kent onze namen
Wees nabij als troost en licht,
Op de weg die voor ons ligt.
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