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Wie fysiek bij de dienst aanwezig wil zijn: Graag (i.v.m. corona) 
aanmelden via Betty Bos, ebosmiedema@gmail.com of 020-3342535 / 
06-17552015. 
De viering is ook te volgen via een livestream of op een later moment 
terug te zien. Ga daarvoor naar de You Tubekanaal website van de 
Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam: 
https://www.youtube.com/c/EvangelischLutherseGemeenteAmsterda
m 

 

https://www.youtube.com/c/EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam
https://www.youtube.com/c/EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam
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Bij deze vesper sluit de Raad van Kerken Amsterdam aan bij 
de traditie van de kerken van de “Heilige Vier Hoek” rond het 
Singel en Spui, de Doopsgezinde Singelkerk, de English 
Reformed Church, de Oude Lutherse Kerk en de RK parochie 
De Krijtberg, om in de dagen van advent een oecumenische 
vesper te houden. 
De Raad van Kerken Amsterdam heeft de traditie rond 6 
december samen te komen voor een vesper gewijd aan de 
Heilige Nicolaas, bisschop van Myra in de 4e eeuw, die in veel 
kerken die lid zijn van de Raad  bijzonder wordt vereerd. 
Wij kennen Sint Nicolaas als kindervriend. Hij geldt als 
beschermheilige van zeelieden en havensteden. Zo ook van 
Amsterdam. In voorgaande jaren kwamen we bijeen in kerken 
die in het bijzonder verbonden zijn met Sint Nicolaas, de RK 
Sint Nicolaasbasiliek, de Russisch-Orthodoxe parochiekerk 
Heilige Nicolaas van Myra en de protestantse Oude Kerk. Dit 
jaar is de Raad hier te gast. 
In de verschillende elementen van de liturgie willen wij als 
kerken oecumenisch verbonden biddend present zijn in de 
stad en voor de stad. 
In beide tradities hoort dat er na de vesper gelegenheid is 
elkaar te ontmoeten. Dat is in de huidige omstandigheden 
fysiek niet mogelijk. We hopen niettemin dat ieder op de 
plaats waar en wanneer  zij of hij deze vesper volgt daarin 
onze verbondenheid mag ervaren.   
 
 
 
 
Medewerkenden in deze viering:  
pater Toon Suffys SJ (TS, Krijtbergkerk)  
ds Lance Stone (LS, Engelse Kerk op het Begijnhof) 
ds Andreas Wöhle (AW Oude Lutherse Kerk) 
ds Henk Leegte (HL Doopsgezinde Singelkerk) 
ds Henk Meulink (HM, Raad van Kerken Amsterdam) 
Henk Verhoef (orgel) 
Koor Twinkeling (Oude Lutherse Kerk) 
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-Orgelmeditatie 
 
-Woord van welkom en inleiding 
 
-Gez 745 Uit de schemer van de tijden

 
 
2 Voor het kind dat niet kan spelen 
en geen veilig huis meer kent; 
dat geen kans krijgt om te leren, 
uitgebuit wordt en miskend; 
dat geweld gewoon gaat vinden 
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en gepantserd verder leeft… 
God, behoed al deze kinderen, 
dat uw aarde toekomst heeft. 
 
3 Sint Niklaas, die weet wat recht is 
en wat slecht is ondervangt, 
vrijgekocht heeft hij drie dochters 
van een redeloze man. 
Driemaal werpt hij gulden klompjes 
door het venster aan de straat, 
driemaal ziet een dochter toekomst, 
wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat. 
 
4 Voor wie reizen in den vreemde, 
voor wie overvallen wordt 
door de stormen, door de schemer, 
door de honger, door tekort, 
die geen eigen grond meer hebben, 
die gevlucht zijn om het brood; 
God, dat wij elkaar behoeden 
én in weelde én in nood. 
 
5 Al wie varen op het water, 
zelfs de scheepslui op de wal, 
mogen om Sint Niklaas vragen, 
want hij kent zijn makkers wel. 
Op de zeeën, woedend, ziedend, 
in de stilte voor de storm, 
in gebed of in verstrooiing, 
Nicolaos, pleit voor ons. 
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-Nicolaas van Myra... – een liedgedicht 
In Myra zijt gij verschenen 
als bedienaar van de mysteriën Gods,  
o Heilige Nicolaas. 
Want het Evangelie van Christus vervullende 
hebt ge uw leven voor uw kudde gegeven, 
en onschuldigen van de dood gered. 
Daarom zijt ge geheiligd als een groot leraar  
in de genade van God. 
 

-Ontsteken van twee adventskaarsen 
 

OPENINGSVERS 

 
LOFPRIJZING
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-Psalmgebed   
Ps 107, 1-9.23-30.35-43 

 

1 ‘Loof de HEER, want hij is goed, 
eeuwig duurt zijn trouw.’  

 

2 ZO SPREKEN ZIJ DIE DOOR DE HEER ZIJN VERLOST, 
DIE HIJ VERLOSTE UIT DE GREEP VAN DE ANGST,  

3 bijeenbracht uit alle landen, 
uit het oosten en het westen, 
uit het noorden en het zuiden.   

4 SOMS DOOLDEN ZIJ DOOR DE WOESTIJN, 
MAAR EEN WEG IN DE WILDERNIS, 
EEN STAD, EEN WOONPLAATS VONDEN ZE NIET.  

5 Ze kregen honger en dorst 
en kwijnden van uitputting weg.  

6 ZE RIEPEN IN HUN ANGST TOT DE HEER – 
HIJ HEEFT HEN BEVRIJD UIT VELE GEVAREN,  

7 hij wees hun de rechte weg, 
de weg naar een stad, een woonplaats.  

8 LATEN ZIJ DE HEER LOVEN OM ZIJN TROUW, 
OM ZIJN WONDEREN AAN MENSEN VERRICHT,  

9 wie dorst had, gaf hij te drinken, 
wie honger had, volop te eten.  

 

23 SOMS DAALDEN ZIJ AF NAAR ZEE, 
GINGEN SCHEEP EN BEVOEREN HET WIJDE WATER,  

24 ze zagen de daden van de HEER, 
zijn wonderen op de oceaan.  

25 HIJ SPRAK EN ONTKETENDE STORM, 
HOOG ZWEEPTE HIJ DE GOLVEN OP.  

26 Zij stegen tot aan de hemel,  
vielen neer in de diepte, 
hun maag keerde om van ellende,  
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27 ZE TOLDEN EN TUIMELDEN ALS DRONKAARDS, 
ALLE KENNIS BAATTE HUN NIETS.  

28 Ze riepen in hun angst tot de HEER – 
hij leidde hen weg uit vele gevaren,  

29 HIJ BRACHT DE STORM TOT ZWIJGEN, 
DE GOLVEN GINGEN LIGGEN.  

30 Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, 
hij bracht hen naar een veilige haven.  

 

35 HIJ MAAKT VAN WOESTIJNEN WATERLAND, 
VAN DOR GEBIED EEN BRONRIJKE STREEK.  

36 Hij laat daar wonen wie honger leden, 
zij stichten een stad, een woonplaats,  

37 ZAAIEN AKKERS IN, PLANTEN WIJNGAARDEN, 
MET EEN RIJKE OOGST AAN VRUCHTEN.  

38 Zegent hij hen, zij worden zeer talrijk 
en ook hun vee breidt zich uit,  

39 ZEGENT HIJ NIET, HUN AANTAL NEEMT AF,  
ZE BUIGEN ONDER DE LAST VAN ONHEIL EN VERDRIET.  

40 Hij stort schande uit over de aanzienlijken, 
hij laat hen dolen in een woestenij zonder uitweg;  

41 DE ARMEN BEHOEDT HIJ VOOR SLAVERNIJ, 
HUN FAMILIES MAAKT HIJ TALRIJK ALS KUDDEN.  

42 Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap, 
wie onrecht doet, moet zwijgen.  

43 DE WIJZE NEEMT DIT TER HARTE 
EN KENT DE TROUW VAN DE HEER. 
 

1 ‘Loof de HEER, want hij is goed, 
eeuwig duurt zijn trouw.’  
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-Lezing: Jes 61, 1-2.10 
De geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan geketenden hun bevrijding,  
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen 
en een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten 
... 10 Ik vind grote vreugde in de HEER, 
mijn hele wezen jubelt om mijn God. 
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, 
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, 
zoals een bruidegom een kroon opzet,  
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.  
 

-Gez 452 “Als tussen licht en donker”
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2 Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 
  
3 O hemellichaam Jezus, 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 
 
-Tweede lezing < English>: Efez 4, 1-10 
 
1 Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan 
ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die 
u hebt ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, 
zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 
3 Span u in om door de samenbindende kracht van de 
vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 
één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op 
grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één 
doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, 
door allen en in allen is.  
7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat 
waarmee Christus geeft. 8 Daarom staat er: ‘Toen hij 
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opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en 
schonk hij gaven aan de mensen.’ 9 ‘Hij steeg op’ – wat 
betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar 
wat lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is 
dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, 
om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 
 
-Zang: Ubi caritas (Ola Gjeilo) 
 
-Overweging 
 

 
 
 
 
 
- Magnificat  (Zang: Gez 875) 
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Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
mijn hart juicht om God, mijn redder:  
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam.  
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,  
voor al wie hem vereert.  
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm  
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,  
heersers stoot hij van hun troon en wie gering is  
geeft hij aanzien.  
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,  
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.  
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,  
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:  
hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham 
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.' 
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 -Voorbeden - gebed voor de stad - stil gebed –  
Onze Vader (oecumenische versie)  
 
ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT, 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD. 
UW KONINKRIJK KOME. 
UW WIL GESCHIEDE, OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD. 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
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 EEUWIGHEID. AMEN. 
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- Gez 435 “Hef op uw hoofden, poorten wijd!” 

 
 
2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt, 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 

3 Gezegend was het land, de stad, 
waar deze koning binnentrad. 
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Gezegend ’t hart, dat openstaat 
en Hem als koning binnenlaat. 
De zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 
 

4 Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vree 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zijde Heer, 
Hij geeft u’t leven weer! 
 
AVONDGEBED 
 

HEER, blijf bij ons, want het is avond  
en de nacht zal komen.  
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk  
aan de avond van de dag,  
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld.  
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,  
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament.  
Blijf bij ons wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood.  
Blijf bij ons in leven en in sterven,  
in tijd en eeuwigheid.- AMEN 
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ZEGENBEDE Zang: A prayer of Saint Patrick 
 
ACCLAMATIE  

 
 
Zang: Sing praise to the Lord 


