
ORDE  VAN  VIERING 
 

voor de VESPER 11 december Anno Domini 2022 
3e zondag van de Advent (Gaudete) 

19.00 uur, Oude Jeroenskerk, Noordwijk 
Voorganger: ds. Harry Pals 

Cantor-organist: Jaco van Leeuwen 
m.m.v. het Vesperkoor 

*********************************************************************** 
Stilte 
 
Vooroefening 
 

OPENINGSVERS 

 
 
 
LOFPRIJZING 

 
 

###& w õ õ w w w õ õ w
Heer o- 

cantor

pen mijnlip-pen

allen

Mijn mond zal zin-gen van Uw eer###& w õ õ w õ w õ õ wcantor

God, kom mij te hulp Heer,

allen

haast  U mij te helpen

###& w õ õ w
Eer aan de Va-der en de Zoon en de Hei -

allen

li - ge  Geest

,
###& w

zo- als  het  was  in  het  be- gin  en nu  en  al- tijd###& w w õ õ õ w
en  in  de  eeu - wen  der  eeu - wen.

,
A - men.###
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HYMNE 
Lied 453, zetting: Toon Hagen (*1959) 
Koor: 1  3 
Allen:  2  4 5 
 
 
PSALMGEBED 
Psalm 85 volgens lied 85b 
zoals aangegeven 

 
Psalm 104  
Koor: 1 
Allen:  6 8 
 
 
 
KORTE INLEIDING OP DE LEZING EN HET VERHAAL 
 
LEZING  
Jesaja 25: 6-12 
 
 
CHASSIDISCH VERHAAL 
 
De kalkoense haan. 
 

Rabbi Chajim had een schare armen uitgekozen in zijn 
stad, onder wie hij elke maand geld verdeelde, geen 
kleine aalmoezen, maar voor ieder zoveel als hij voor het 
levensonderhoud van zich en de zijnen nodig had. Eens 
bracht op een marktdag een handelaar in gevogelte een 
ongewoon mooie kalkoense haan naar Zans. Hij bracht 
hem direct naar het huis van de rabbi en bood hem aan 
diens vrouw aan voor het sabbatsmaal, maar die vond de 
prijs te hoog en zo kon de man de kostbare vogel weer 
meenemen. Enige tijd later werd de vrouw gewaar dat de 
haan door een van de door haar man ondersteunden was 
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aangeschaft. 'Kijk nu eens naar die armen van je!' 
klaagde ze bij hem. 'Ik kon het dier niet kopen, omdat het 
me te duur was, maar hij kocht het!' 'Dan heeft deze 
man', zei de tsaddik, 'dus ook een goede kalkoense haan 
nodig voor zijn sabbat. Dat wist ik tot nog toe niet. Maar 
van nu af, nu ik het weet, moet ik zijn maandgeld 
verhogen'. 
 
Martin Buber, Chassidische vertellingen, p. 476 

 
 
MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING 
 
 
MUZIKAAL INTERMEZZO 
 

Courante - Pieter Cornet (ca. 1575-1633) 
 
 
 
 
CANTICUM 
Magnificat Dienstboek, een proeve. 
 
Koor: antifoon 
Allen: antifoon 

Jes. 7: 14##& w õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ
Zie, de maagd zal zwan - ger wor- den en een zoon##& w w õ õ õ õ w õ õ õ õ õ õ w
ba - ren en men zal Hem noe- men Im - ma - nu - el.  

 

Koor: 
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,     
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.  
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Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:     
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.  
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,     
de Machtige,  groot is zijn Naam!  
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen     
voor ieder die Hem erkent. –  
Hij doet zich gelden met krachtige arm,    
vermetelen drijft Hij uiteen;  
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,     
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;  
behoeftigen schenkt Hij overvloed,    
maar rijken gaan heen met ledige handen.-  
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,     
zijn milde erbarming indachtig;  
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,     
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 
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-  
 

Allen: antifoon 

 
 
 
 
 
GEBEDEN 

 

Jes. 7: 14##& w õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ
Zie, de maagd zal zwan - ger wor- den en een zoon##& w w õ õ õ õ w õ õ õ õ õ õ w
ba - ren en men zal Hem noe- men Im - ma - nu - el.

###& w w õ õ õ w õ õ õ õ w
Heer, ont-ferm

cantor

U,

allen

Chris-tus, ont-ferm U, Heer,ont-ferm U
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De voorbeden en het stille gebed worden besloten met: 
……..bidden wij. 
Dan zingt eerst het koor, gevolgd door allen 

 
 
 
 

Avondgebed 
 
Onze Vader gezongen door het koor 
 
Notre Père, M. Duruflé, (1902 – 1986) 
 

Notre Père qui est aux cieux, 
que ton regne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi a ceux qui nous ont offensés 
et ne nous soumets pas à la tentation, mais delivre nous du 
mal. 

Math.6 : 9-14 

 

 

 

 
 

 
AVONDLIED (staande) 
 
Lied 257 NL 
als aangegeven  

b& ú õ õ ú . õ õ õ õ õ ú ú
Heer, on-ze God wij bid - den U ver - hoor

Jaco van Leeuwen

ons.
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GEZONGEN ZEGENBEDE 
 
Koor: Zegen ons en behoed ons, 
   doe lichten over ons uw aangezicht 
   en wees ons genadig. 
 
Allen: 

 
 

 
 
POSTLUDIUM 
 
The Queenes Alman (gebaseerd op melodie ‘Verwacht 
de komst des Heeren’) - William Byrd (ca. 1540-1623) 
 
 
 
 
 
Bij de uitgang is er één collecte voor de diaconie en de 
kerkrentmeesters 
Diaconie Prot. Gem. Noordwijk: NL60RABO0346811708 
CvK Protestantse Gemeente te Noordwijk: NL85RABO0373726139 

 
 
 
********************************************************* 
De volgende vesperviering zal zijn in deze kerk op 
zondag 8 januari 2023 a.s. Aanvang 19.00 uur.

G. Bremerb& ú õ õ ú õ õ õ õ õ õ
Zegen ons en be - hoed ons

,
doe lich - ten o - ver onsb& õ õ õ ú ú õ õ ú ú

uw aan - ge - zicht,

,
en geef ons vre - de.



Op 16 december a.s. geeft het Vesperkoor een 
concert in Advent- en Kerstsfeer 
 

Oude Jeroenskerk, 20.15 uur. 
 

Deuren open: 19.45 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Vesperkoor wenst iedereen gezegende 
kerstdagen en een voorspoedig 2023



 
 

 


