Grote of Sint Vituskerk Naarden
Vesper 10 december, 2e advent

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Met medewerking van vocaal ensemble Fioretto o.l.v. Thijs Kramer
Orgel: Wybe Kooijmans

Fioretto: ‘Çhanson joyeuse de Noël’ (Fr. Gevaert)
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
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Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon.
Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden.
Gij die onze harten peilt,
blijf niet verborgen.
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons.
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw.
Geef ons uw genade.
Breng ons in het reine,
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht. Amen.
Allen gaan zitten
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Psalmgebed: Psalm 2 (‘Quare fremuerunt gentes?’)
Psalm 2 vers 1 (t. Muus Jacobse, m. Straatsburg 1539)
Psalm 2, enkele verzen gelezen uit de Naardense Bijbel
Waardoor raakten volkeren in beroering
en spellen naties slechts leegte?posteren zich de koningen der aarde,
hebben machtigen samen beraadslaagd
tegen de ENE en zijn gezalfde!
‘Laat ons hun boeien verscheuren,
werpen wij hun snoeren van ons af!’
Die zetelt in de hemelen lacht,
mijn Heer drijft met hen de spot!
Ik wil gewagen van het besluit van de Ene,
hij heeft tot mij gezegd:
‘jij bent mijn zoon,
ikzelf heb jou heden voortgebracht!
vraag het van mij, en ik geef volken jou ten erfdeel,
jou in eigendom de randen van de aarde!-‘
Koningen, komt nu tot inzicht!weest gewaarschuwd, rechters der aarde!
Dient de ENE met vreze, juicht voor hem
in beven, kust de zoon!

Zingen: Psalm 2 vers 3

Fioretto: 'Quare fremuerunt gentes?’ uit Oratorio de Noël (C. Saint-Saëns)
Lezing: Lukas 1: 39-56
Stilte
Fioretto: 'Die waakt de langste nacht' (t. Hella Haasse, m. A. van der Horst)
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Overweging
Stilte
Fioretto: 'Laß du nur nichts' (J. Brahms)
Magnificat: Gezang 157a vers 1, 2, 3 en 4 (t. Muus Jacobse, m. Straatsburg 1539)

Voorbeden, stilte, oecumenisch ‘Onze Vader’
Telkens na het ‘zo bidden wij’ van de voorganger, antwoordt de gemeente:
(t. Marijke de Bruijne, m. Anneke Plieger, zetting Joost Veerman)

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Allen gaan staan
Gezang 433 vers 1, 3 en 5 (t. Martin Luther, vert. J.W. Schulte Nordholt, m. Erfurt 1524)

Heenzending en zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’
Fioretto: 'Tollite hostias' (C. Saint-Saëns)
Uitgangscollecte: Voedselbank
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