
 
Avondgebed 

op de vooravond van de achtste Kerstdag 
31 december 2018

 
Muziek; daarna gaan allen staan. 
 
Psalmgebed 
vg Uw Zon zal nooit slapen  
allen en de maan u nooit verlaten. 
vg Want uw eeuwig licht zal de LEVENDE zijn. 
allen De donkere dagen zullen voorbijgaan. 
vg Want een kind is ons geboren. 
allen Een zoon ons gegeven! 
vg Heel de aarde zal het zien, 
allen het heil van onze God. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘O God die droeg ons voorgeslacht’: lied 
90a, in beurtzang: vers 1 en 6 allen, 2 en 4 mannen, 3 en 5 
vrouwen 

allen gaan zitten 
 
Over de achtste kerstdag: Oudejaarsavond is 
oudejaarsavond geworden doordat morgen de 
besnijdenis van Jezus wordt gevierd: het eigenlijke begin 
van zijn leven. 
Een liturgische feestdag is dit dus niet. Maar we zijn 
gewend om stil te staan bij wat geweest is. Bij verdriet en 
dankbaarheid. En om met een beetje schroom een nieuw 
jaar in te gaan. 
Daarom goed om bij elkaar te komen op de vooravond 
van de besnijdenis: de dag waarop Jezus’ leven echt 
begint. 
 
Lezing uit de Torah: Genesis 1,1-5 
 
Psalmgebed: psalm 90  
(Huub Oosterhuis, uit: ‘150 psalmen - vrij’) 
 
Lied van oudejaarsavond: ‘Door goede machten trouw en 
stil omgeven’: lied 511, 1 + 2 + 5 + 7 (t. Dietrich 
Bonhoeffer, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. Adriaan 
C. Schuurman) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Tijd van leven’ (t. Huub Oosterhuis, m. Henri 
Heuvelmans; lied 845 / Gezangen voor Liturgie 527) 
 
Inzameling van de gaven 
 

Gebeden: 
- Luthers avondgebed: 
allen 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. 
 
- Voorbeden en stil gebed 
 
- ‘Onze Vader’ (orthodox) 

allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘Ga met God en hij zal met je zijn’: 
lied 416 (t. Jeremiah Rankin, vert. Gert Landman, m. 
Ralph Vaughan Williams) 

 
Aan iedereen van harte 

een goede jaarwisseling toegewenst 
en een vreugdevol 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


