
Adventsvespers 2022 
op 

30 november 

7 december 

14 december 

21 december 

 

thema 

O kom, o kom, Immanuël 

 

 

 

 

in de Petruskerk in Garyp 

aanvang 19.30 uur 

 



In de Petrustsjerke worden in de Adventsweken vier Adventsvespers gehouden. Dit zijn 

liturgische momenten van ongeveer een half uur waarin muziek, stilte, zang en gebed 

centraal staan. De eerste vesper is op woensdag 30 november, 19.30 uur. De tweede, derde 

en vierde vesper op woensdag 7, 14 en 21 december, eveneens om 19.30 uur. 

Advent, de start van het nieuwe kerkelijk jaar. ‘Advent’ komt van het Latijnse woord 

adventus, dat komst betekent. De Adventstijd is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; 

de tijd waarin we de komst en wederkomst van Jezus Christus verwachten.  

In de Adventstijd denken we serieus na over onze manier van leven. Wij kunnen verbeteren 

wat minder goed was in ons leven en zetten voort wat goed is voor onze toekomst. 

Daarnaast nemen we meer tijd om te bidden. We bezinnen ons, luisterend naar Gods 

inspirerende woorden. Door zijn woorden geeft God ons nieuwe richting en een nieuw 

perspectief in ons leven 

 

 
 

 

Tijdens de vespers volgen we de liturgie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adventsvesper - Woensdag 30 november 2022  
om 19.30 uur in de Petruskerk  

Voorganger: ds. Jacolien de Lange en Anja Algra 

Muzikale medewerking: Looft den Heer 

 

*Looft den Heer  

*De 1e kaars wordt aangestoken  

*Stilte  

*Bemoediging  

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

Voorganger: Gezegend Hij die komt  

Allen: DE KONING IN DE NAAM VAN DE HEER  

Voorganger: De Heer komt ons bevrijden  

Allen: HOSANNA!  

*Zingen lied 473: 1,2 en 3  

*Bijbellezing: O Radix Jesse – Wortel van Isaï (Jesaja 11:1-10) 

O Wortel van Isaï, U staat als een vaandel voor de volken opgericht; voor U zullen de koningen 

sprakeloos staan, U zullen de volken aanroepen. Kom, bevrijd ons, wacht niet langer. 

*Looft den Heer:  

*Bijbellezing: Lucas 1: 5-25 

*Zingen: O kom, o kom, Immanuel (Morgen zal Ik er zijn) 

3. O Twijg uit Jesse, nieuwe loot, 

wees onze koning, machtig, groot. 

Maak alle volken stil voor U; 

kom, wacht niet langer, red ons nu! 

O kom, o kom Immanuel, 

tot vreugde van heel Israël. 

7. O God met ons, kom, Redder, Heer, 

bewijs uw naam, daal bij ons neer.  

Hoop van de volken, zie ons aan; 

laat ons voor altijd met U gaan. 

O kom, o kom Immanuel, 

tot vreugde van heel Israël. 

*Stilte tot inkeer  

*Zingen: De hemel roemt de Heer, lied 19: 1 en 5 

*Adventsgedicht –  De stille Godsverwachting 

De stille Godsverwachting 
die wij advent noemen 
leert je anders kijken, 
voelen, spreken, handelen. 



Want niets is onomkeerbaar 
of voorgoed verloren. 
Alles blijft wachten 
in zijn diepste kern 
op – God weet – 
een bewogen menselijke hand 
waarmee al het gekneusde 
en vertrapte weer kan worden 
aangeraakt en in het licht getild. 
Om onaantastbaar 
als een ster te schijnen. 

De stille Godsverwachting 
brengt je in een sterke tegenstroom, 
vandaag, in deze wereld. 
van hoop ondanks het onheil. 
Van recht doen onvoorwaardelijk. 
Van zachte kracht 
als antwoord op geweld. 
Van mildheid en van mededogen. - Kris Gelaude 

*Looft den Heer  

*Avondgebed  
Gij wacht op ons 
totdat wij opengaan voor U 
wij wachten op uw woord 
dat ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem 
op uw stilte, 
spreek tot ons uw zoon tegemoet 
Jezus, het woord van uw vrede. 
 
Dichtbij is uw woord, 
Heer onze God, 
dichtbij is uw genade. 
Kom ons dan nu 
met macht en mildheid tegemoet. 
Sta niet toe, dat wij doof zijn voor U, 
maar maak ons open en ontvankelijk 
voor Jezus Christus, uw zoon, 
die komen zal, 
om ons te zoeken en te redden, 
vandaag en alle dagen 
tot in eeuwigheid. 
 
Gij wekt het geloof in onze harten 
God, wie wij ook zijn. 
Gij kent en Gij aanvaardt uw mensen 
wat zij ook van U vinden. 
Spreek dan uw woord 
over de wereld uit, 



kom met uw hemel in ons midden, 
geef uw zon aan goeden en kwaden 
tot in eeuwigheid. Amen 
 
*Zingen; Gij die alle sterren houdt, lied 919: 1, 2, 3 en 4 

*Zegenbede  

Voorganger: Heilig, heilig, heilig is de Heer  

Allen: DE AARDE IS VAN ZIJN HEERLIJKHEID VOL  

Voorganger: Hij, die was en die is en die komt  

Allen: DE HEER IS NABIJ  

Voorganger: Loven wij de Heer  

Allen: WIJ DANKEN GOD  

 

*Looft den Heer 

 

Adventsvesper - Woensdag 7 december 2022  
om 19.30 uur in de Petruskerk  
Voorganger: ds. Jacolien de Lange en Petra van der Laan 

Organist: Lummie Cordes  

 

*Orgelspel  

*De 2e kaars wordt aangestoken  

*Stilte  

*Bemoediging  

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

Voorganger: Gezegend Hij die komt  

Allen: DE KONING IN DE NAAM VAN DE HEER  

Voorganger: De Heer komt ons bevrijden  

Allen: HOSANNA!  

 

*Zingen: Evenals een moede hinde, lied 42: 1, 4 en 7 

*Bijbellezing:  O Clavis David – Sleutel van David (Jesaja 22:20-22) 
O Sleutel van David en Scepter van Israëls huis, wat U opent zal niemand sluiten; wat U sluit zal 
niemand openen. Kom, bevrijd de gevangene uit de kerker, red hen in de duisternis en de schaduw 
van de dood. 

*Orgelspel:  

*Bijbellezing: Lucas 1: 26-38 

*Zingen: O kom, o kom, Immanuel (Morgen zal Ik er zijn) 

 4. O Sleutel Davids, breng ons licht; 

doe wat U opent niet meer dicht. 



Bevrijd wie bang en eenzaam is; 

verjaag de dood en duisternis. 

O kom, o kom Immanuel, 

tot vreugde van heel Israël. 

7. O God met ons, kom, Redder, Heer, 

bewijs uw naam, daal bij ons neer.  

Hoop van de volken, zie ons aan; 

laat ons voor altijd met U gaan. 

O kom, o kom Immanuel, 

tot vreugde van heel Israël. 

*Stilte tot inkeer  

*Zingen: Kom ons in diepe nacht ter ore, lied 489: 1 en 2   

*Adventsgedicht - In de leegte (auteur onbekend)  

In de leegte  

van vervlogen dromen  

van nuchterheid en realisme  

in de leegte is het koud  

 

In de leegte  

van verloren idealen  

van redelijkheid en gezond verstand 

 in de leegte is het stil  

 

In de ruimte  

van gegroeide stilte van verlangen  

en aarzelend vertrouwen  

in de ruimte groeit de hoop  

 

In de ruimte  

van hopen en uitzien  

van ontvankelijkheid en nieuw verwachten  

in de ruimte woont het kind 

  

In de ruimte  

woont het kind  

 

In de ruimte van het kind  

mag ik wonen  

en is het warm 

  

*Orgelspel: 

*Avondgebed  

God, 
Gij die ons ruimte en vrijheid gunt, 
leer ons die zo gebruiken 



dat wij anderen niet de ruimte ontnemen, 
dat wij ieder mens op onze weg 
in zijn waarde laten, 
en hem proberen te zien met Uw ogen. 
Maak ons ontvankelijk voor elkaar. 

Gij die het kleine niet veracht, 
wees bij degenen die zorgen hebben 
om hun kinderen of andere geliefden, 
om hun gezondheid, hun werk, hun behuizing. 
Dat zij niet alleen zijn in hun angst of verdriet, 
dat troost en sterkte hen niet ontbreken. 

Gij die onvermoeibaar zijt 
in het maken van nieuw begin, 
Gij die steeds opnieuw Uw hoop vestigt op mensen, 
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen, 
die de hoop hebben verloren 
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt 
voor al Uw mensen, 
dat vrede en recht mogelijk zouden zijn. 

Gij hebt die visioenen over de wolf en het lam tezamen 
zelf in ons hart gelegd. 
Laat ons niet terneergeslagen worden 
door de overmacht der feiten. 
Maar laat ons ook oog hebben 
voor alles wat gebeurt, hier en nu, 
alles wat Uw toekomst dichterbij brengt. 

Laat het geloof dat de zachte krachten 
uiteindelijk zullen winnen 
in ons niet uitdoven. 
Ga met ons mee, vandaag nog 
en alle dagen van ons leven. Amen. 
 

*Zingen: Halleluja! laat opgetogen, lied 149: 1 en 3 

*Zegenbede  

Voorganger: Heilig, heilig, heilig is de Heer  

Allen: DE AARDE IS VAN ZIJN HEERLIJKHEID VOL  

Voorganger: Hij, die was en die is en die komt  

Allen: DE HEER IS NABIJ  

Voorganger: Loven wij de Heer  

Allen: WIJ DANKEN GOD  

 

*Orgelspel 

 

 



Adventsvesper - Woensdag 14 december 2022  
om 19.30 uur in de Petruskerk                                                               

Voorganger: ds. Jacolien de Lange en Ans Tamminga 

Organist: Anne de Vries 

 

*Orgelspel  

*De 3e kaars wordt aangestoken  

*Stilte  

*Bemoediging  

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

Voorganger: Gezegend Hij die komt  

Allen: DE KONING IN DE NAAM VAN DE HEER  

Voorganger: De Heer komt ons bevrijden  

Allen: HOSANNA!  

*Zingen: Hoor, de engelen zingen de eer, lied 481: 1 en 3  

*Bijbellezing: O Oriens – Dageraad (Maleachi 4:1-3) 

O Dageraad, glans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid. Kom, verlicht hen die in duisternis 

en in de schaduw van de dood leven. 

*Orgelspel:  

*Bijbellezing: Lucas 1: 39-56 

*Zingen: O kom, o kom, Immanuel (Morgen zal Ik er zijn) 

5. O Dageraad, verlicht de nacht; 
kom voor de dag, de morgen wacht! 
Verdrijf de schaduw – het is tijd: 
schijn, zon van de gerechtigheid. 
O kom, o kom Immanuel, 
tot vreugde van heel Israël. 

7. O God met ons, kom, Redder, Heer, 
bewijs uw naam, daal bij ons neer.  
Hoop van de volken, zie ons aan; 
laat ons voor altijd met U gaan. 
O kom, o kom Immanuel, 
tot vreugde van heel Israël. 

*Stilte tot inkeer  

*Zingen: Mijn ziel maakt groot de Heer, lied 157a: 1, 2, 3 en 4   

*Adventsgedicht - Advent is ons bezinnen 

Advent is ons bezinnen, 
't is een milde blik naar binnen, waar de Heer zich vinden laat. 



Advent is ons bekleden,  
met 't gewaad van dienstbaarheid; 't is onze gaven goed besteden, handen vol ontvankelijkheid. 

Advent is ons bekeren,  
kind zijn voor Gods aangezicht; 't is een woord van liefde leren, luist'rend naar Gods nieuwsbericht. 
 
Advent is ons verblijden, 
ingetogen zijn en stil; 't is een rechte weg bereiden, effen zoals God die wil. 

Advent is weer gekomen,  
na het zwerven lange tijd; 't is onze eigen lichten doven, waar Gods zelf Zijn licht verspreidt. 

*Orgelspel   

*Avondgebed  

Laat komen het licht van Gods goedheid, 

laat het komen overal waar duisternis heerst. 

Moge het schijnen voor de vele armen in de wereld, 

voor allen die steeds weer slachtoffer zijn van de macht der rijken; 

voor hen, die aan de kost proberen te komen 

op de vuilnisbelten van de grote steden. 

 

Moge het licht van Gods liefde schijnen 

voor de armen in onze eigen samenleving vol welvaart; 

voor de velen die onder de armoedegrens leven, 

voor hen die niet rond kunnen komen van hun uitkering, 

voor allen die geen raad weten met onze bureaucratie. 

 

Moge het licht van Gods barmhartigheid schijnen, 

door allen die zich bekommeren om de zwakken in de maatschappij, 

door hen die bereid zijn van hun welvaart te delen met de armen, 

die vrijwillig hun tijd en aandacht beschikbaar stellen voor medemensen in nood. 

 

Moge het licht van Gods liefde schijnen, op alle duistere plekken , 

overal waar mensen verdrietig zijn en getroost worden, 

overal waar scherven weer gelijmd worden 

en wat kapot gegaan is weer heel gemaakt wordt 

overal waar kinderen verloren lopen en goed opgevangen worden. 

 

God, verlangend zien wij naar Hem uit, de vreugdebode van uw genade. 

Moge Hij in en door ons steeds weer tot leven komen, 

tot welzijn van heel onze mensengemeenschap. Amen 

*Zingen: ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, lied 245: 1, 2 en 3 

*Zegenbede  

Voorganger: Heilig, heilig, heilig is de Heer  

Allen: DE AARDE IS VAN ZIJN HEERLIJKHEID VOL  

Voorganger: Hij, die was en die is en die komt  

Allen: DE HEER IS NABIJ  



Voorganger: Loven wij de Heer  

Allen: WIJ DANKEN GOD  

*Orgelspel 

 

Adventsvesper - Woensdag 21 december 2022  

om 19.30 uur in de Petruskerk  

Voorganger: ds. Jacolien de Lange en Klasien Hoekstra 

Organist: Lummie Cordes 

 

*Orgelspel  

*De 4e kaars wordt aangestoken  

*Stilte  

*Bemoediging  

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

Voorganger: Gezegend Hij die komt  

Allen: DE KONING IN DE NAAM VAN DE HEER  

Voorganger: De Heer komt ons bevrijden  

Allen: HOSANNA!  

 

*Zingen: Daar komt de man uit Anatot, lied 177: 1 - 5 

*Bijbellezing: O Rex gentium – Koning van de volken (Jeremia 10:1-7) 

O Koning van de volken, door hen verlangd, U bent de hoeksteen die volken één maakt. Kom, red de 

mens die U uit het slijk van de aarde hebt gevormd. 

*Orgelspel:  

*Bijbellezing: Lucas 1: 57-80 

*Zingen: O kom, o kom, Immanuël ( Morgen zal Ik er zijn ) 

6. O Koning van de volken, kom; 
kijk naar uw eigen schepping om. 
Maak, hoeksteen, alle volken één; 
bouw aan uw woning, steen voor steen. 
O kom, o kom Immanuel, 
tot vreugde van heel Israël. 

7. O God met ons, kom, Redder, Heer, 
bewijs uw naam, daal bij ons neer.  
Hoop van de volken, zie ons aan; 
laat ons voor altijd met U gaan. 
O kom, o kom Immanuel, 
tot vreugde van heel Israël. 



*Stilte tot inkeer  

*Zingen: Op U, mijn heiland blijf ik hopen, lied 442: 1 en 2   

*Adventsgedicht - De menswording 

Het wonder van de menswording gebeurt 
niet in een zee van licht, 
niet in straten vol glitter, 
niet in de verblindende veelheid 
en ver van wie uit is op macht. 
Maar naamloos, geborgen, 
misschien in het holst van de nacht. 

Op plaatsen, ontelbaar, 
waar leven wordt doorgegeven, 
waar het brood van vertrouwen 
vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt, 
waar niemand te min is, 
geen levende ziel onbelangrijk. 

Waar je als vreemde een thuis vindt, 
waar eenzaamheid wordt geheeld 
en pijn niet vergeten, 
angst niet meer hoeft. 

Waar men grootmoedig een stap zet, 
en nog één en nog één, 
naar verzoening en eindelijk vrede. 

Het kind van de hoop 
wordt steeds weer geboren 
uit mensen, 

God, wat een wonder. - Kris Gelaude 

*Orgelspel naar lied  

*Avondgebed 

In lêste wjukslach fan de wyn 

leit frede oer it gea 

as hâldt natoer de siken yn 

om stilte foar in bea. 

De dei is gien, de nacht komt oan. 

Wol, Hear, ús yn Jo hoede bêdzje 

Oan’t it daagjen fan de moarn. 

 

De sinne hat syn deiljocht dwêst 

en skimert noch wat nei. 

Wat warber wie keart yn ta rêst, 

de lûden falle wei. 

De dei is gien, de nacht komt oan. 



Wol, Hear, ús yn Jo hoede bêdzje 

Oan’t it daagjen fan de moarn. 

 

De dauwe weeft syn wiffe kleed 

wiidweidich oer it lân, 

bestiljend deistich leaf en leed 

as mei in koele hân. 

De dei is gien, de nacht komt oan. 

Wol, Hear, ús yn Jo hoede bêdzje 

Oan’t it daagjen fan de moarn. 

 

In wurge fûgel fynt syn nêst 

en teart de wjukken ta. 

Hy sjongt mei ynmoed noch in lêst’ 

mar heech halleluja. 

De dei is gien, de nacht komt oan. 

Wol, Hear, ús yn Jo hoede bêdzje 

Oan’t it daagjen fan de moarn. 

 

*Zingen: Ga, stillen in den lande, uw koning tegemoet, lied 440: 1 - 4 

*Zegenbede  

Voorganger: Heilig, heilig, heilig is de Heer  

Allen: DE AARDE IS VAN ZIJN HEERLIJKHEID VOL  

Voorganger: Hij, die was en die is en die komt  

Allen: DE HEER IS NABIJ  

Voorganger: Loven wij de Heer  

Allen: WIJ DANKEN GOD  

 

*Orgelspel 

 

U bent van harte welkom tijdens de Kerstnachtdienst op 24 december om 19.30 uur en 21.30 uur én 

tijdens de Kerstviering op 1e Kerstdag om 9.30 uur in de Andreastsjerke. 


