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Inleiding 
 

Heer, open Gij mijn lippen 
 en mijn mond verkondigt uw lof. 
 

 Allen staan op en keren zich naar het altaar. 

 

 
 
 

Hymne: Phos HIlaron - koor 
 

Licht uit licht geboren, Gij toont het gelaat van de Vader; 
Zon der gerechtigheid: Jezus Christus. 
 

1 Vriendelijk licht van de heilige glorie 
 van de onsterflijke Vader, van de Zoon, 
 hemels, heilig, gezegend, Jezus Christus. 
 
2 De zon gaat weer onder, 
 wij aanschouwen het licht van de avond 
 en wij zingen voor God, die een is van wezen: 
 Vader, Zoon en heilige geest. 
 
3 Waardig is het dat wij te allen tijde 
 U prijzen met gewijde gezangen 
 Zoon van God, Gij bron van het leven, 
 heel uw schepping verheerlijkt U. 
 
Licht uit licht geboren, Gij toont het gelaat van de Vader; 
Zon der gerechtigheid: Jezus Christus. 
 

  Griekse vesperhymne, reeds bekend in de 4e eeuw 
  bewerking: Koenraad Ouwens 

 



Psalm 130                        
  Matthew Camidge (1758 - 1844) 

 
 

Uit de diepten heb ik, o Heer, tot  U ge-  roepen, 
Heer, wil  naar mijn  vragen  luisteren, 
mochten ver- staan uw  oren 
hoe ik  smeek  om er-  barmen. 
 

Slaat Gij, Heer, de  zonden  gade, 

wie zal  nog be-  staan, o Here? 

Doch er is bij  U ge-  nade, 

want  zo wilt  Gij ge-  vreesd zijn. 
 

Ik wacht de  Heer; ver-  wacht Hem, 

op zijn  woord is mijn  hoop ge-  vestigd; 
ik blijf de  Heer ver-  beiden, 
meer dan  wach-  ters de  morgen. 
 

Zij  wachten de morgen: 

Israël  hoopt op de   Here, 

want er is bij de  Heer ont- ferming, 

overvloedig  is bij  Hem ver-  lossing. 
 

  tweede gedeelte: 

Hij is degeen die  Israël vrijmaakt, 

van  al wat het  heeft mis-  dreven. 
 
 

Aan de Vader en de  Zoon zij  glorie, 

de heilige  Geest ge-  lijke  ere. 

Zoals het was in het begin, zo  nu en  altijd 

en in de  eeuwen der  eeuwen.  Amen. 
 
 

Lezing 
 
 

   Moment van inkeer en verstilling 
 

 
Magnificat       -       Soest 1532 allen staan 
 

koor.: Christus onze Heiland, eeuwige God, 
 Maria's Zoon, loven wij in eeuwigheid. 
 

 Mijn ziel verhoogt de Here 
 en mijn geest heeft zich verblijdt over God mijn Heiland, 
 omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. 

Want zie, van nu aan prijzen mij zalig alle geslachten, 
omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Macht'ge 
en heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid 
van geslacht tot geslacht voor allen die Hem vrezen. 
Hij heeft zich machtig betoond in de daad zijner handen 
en hoogmoedig gezinden verstrooid. 
Hij heeft machtigen van de troon gestoten en laaggezetenen verhoogd. 
hongerigen heeft HIj met goederen vervuld, 
met lege handen rijken heengezonden. 
Hij heeft zich Israël zijn knecht aangetrokken 
om zijn barmhartigheid te gedenken, 
gelijk HIj gesproken heeft tot onze vaderen 
voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. 
Lof en eer zij God de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
als in den beginne nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 

 Christus onze Heiland, eeuwige God, 
 Maria's Zoon, loven wij in eeuwigheid. Amen. 
 

Voorbeden 
 

De voorganger zingt één van de series voorbeden die bij de orde van de Lauden en de 
Vespers staan aangegeven. Allen antwoorden op de eerste bede: 



 

 

 
 
 

Gebed des Heren 

 

 

 



 
 
 

Besluit 
 

 
 

De Heer schenke ons zijn vrede, 
 en het eeuwige leven. 
De hulp van God zij altijd met ons, 
 en met al onze naasten in Christus. Amen. 
 
 

Slothymne 
 

  Melodie: Willem Vogel 

 

 
 

 

Laat niet de dag ons achtervolgen 

alsof de zon niet onderging. 

Maar laat ons rusten in uw hoede; 

herken in elk van ons uw kind. 
 

Voor licht en leven ooit geschapen 

zijn wij. Zo hebt Gij ons gedacht. 

Wij geven ons aan U en slapen 

gerust, want Gij bewaakt de nacht. 
 

En laat de morgen voor ons dagen 

zoals Gij doet sinds het begin. 

Roep uit uw licht en al ons vragen 

vindt in uw liefde nieuwe zin. 

 

 

 


