
 

Advent vespers 
 

Thema: ‘Wat zullen wij doen?’ 

 

 

 
 
De mensen vroegen Johannes de Doper: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: 

‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft 

moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die 

vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer 

dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten 

wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten 

omkopen, neem genoegen met je soldij’. Lucas 3: 10-14 

 

 

 

Voorganger: ds. Margreet Klokke 

Organist: Willeke Smits 

 

 

Orgelspel 

 



Gebed    V: God, kom mij te hulp 

     G: Heer, haast u mij te helpen 

     V: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

     G: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in 

 de eeuwen der eeuwen. Amen.  

 

Psalmgebed 

Advent 1: Ps 25,  A 2: Ps 80, A 3: Ps. 85, A 4: Ps 19 

 

     G: eerste couplet berijmde versie 

     V: vervolg 

     G: laatste couplet berijmde versie  

     V: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

     G: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in 

de eeuwen der eeuwen. Amen.  

 

Schriftlezingen, afgesloten met  V: Lof zij u, Christus, 

      G: in eeuwigheid, Amen 

 

 

Orgelspel 

 

 

Moment van inkeer en verstilling 

 

Gebeden, na elke intentie antwoordt G: 

Wanneer ik roep tot u, hoor naar mijn bidden Heer. 

 

Afgesloten met stil gebed en het Aramese Onze Vader: 

 



Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn 

leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het 

verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw 

vernieuwt. 

Amen. 

 

Lied, gespeeld door het orgel 

Advent 1: LB 433, A 2: LB 439, A 3: LB 466, A 4: LB 437 

 

Zegenbede 

    V: Nu hier de avond valt 

     G: Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede 

     V: Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon, 

          zegen ons en wie ons na staan met het licht van 

         uw ogen! 

     G: Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede, Amen.  

 

Orgelspel 



Teksten:  

 

Advent I: Psalm 25, Jesaja 40: 3-11 en Lucas 3: 1-14 

Advent II: Psalm 80, Micha 6: 8, Lucas 1: 26-38 en Matteüs 

21: 28-32  

Advent III: Psalm 85 en Amos 5: 10-17 en Lucas 13: 6-9 

Advent IV: Psalm 19 en Hosea 1 – 2:3 en Lucas 1: 46 – 55 

 
 


