Oecumenische Adventsvesper
Thema: Verhalen van hoop
Moeder en zoon: Jochebed en Mozes

03 december 2021
Gasthuiskerk, Doesburg
Voorgangers:
Organist:
Dwarsfluit:
Zang:

ds. Susanne van der Sluijs (Gasthuiskerk),
Toos Looman (RK Doesburg)
Kees van den Haak
Mirjam van de Burg
Hermine Pameijer, Philip Thijsse

Muziek: O kom, O kom Immanuel
Aansteken van de adventskaarsen
Lied: uit Voorzichtig licht: 35:1,2 (melodie: Er is een roos ontloken)
Licht, bron van louter leven,
ster, stralend in de nacht,
hoog aangeschreven teken
oplichtend, onverwacht,
in vrije val omlaag –
de hemel kust de aarde,
morgen omhelst vandaag.
Uw liefde zal ons leiden,
geen wind die uw vlam dooft;
dat licht zal zich verspreiden,
dansen op ieders hoofd.
Valt eenmaal onze ster,
hoe zal de hemel stralen –
niemand valt U te ver.
Begroeting
Lied: 444: 1,4,5
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Bijbellezing: Exodus 2: 1-10
Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en
bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden
lang. 3Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand
van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het
riet langs de oever van de Nijl. 4De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te
zien wat er met hem zou gebeuren. 5Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl
om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de
mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. 6Ze maakte de mand
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open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een
Hebreeuws kind zijn.’ 7Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de
Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8‘Ja, doe
dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind
ging halen. 9De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het
voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het. 10Toen het
groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als
haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’
Gedicht: Mozes

Je hebt niets te kiezen
Golven nemen je mee
Onzeker
jouw bestaan
Stuurloos is jouw leven
Iemand
laat jou gaan
Stormen zullen woeden
iemand
neemt jou aan
Vaste grond onder de voeten
In een nieuwe wereld
ligt alles open
Een keuze om te gaan
Lied: 505
In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht.
In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.
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In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.
Gedachten
Muziek: In Dulce Jubilo
Avondgebed
Slotlied: 263
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
Zegenbede
Muziek: Once in Royal David’s City

Data vespers: De vespers worden digitaal uitgezonden. Kijk hiervoor op de website van de
desbetreffende kerken.
Vrijdag 10 dec. St. Joris kerk Drempt:
ds. Karin Spelt (PG Drempt Oldenkeppel) en Bert Bomer( PGAngerlo-Doesburg)
Vrijdag 17 dec. Kerk Hummelo:
ds. Elise Wijnands (PG Hummelo) en Arnold Vellekoop (Leger des Heils)
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