
 

 

Avonddienst 
op de avond vooraf aan de achtste Kerstdag, 

31 december 2022 
 

Muziek 
 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is de Naam van de ENE, 
allen de schepper van hemel en aarde, 
vg die ons het woord heeft gegeven,  
allen die trouw blijft aan wat Hij begon.  
vg Oordeel niet naar ons falen, 
allen voltooi wat onvolmaakt bleef. 
 
Openingslied: ‘Door goede machten trouw en stil 
omgeven’: lied 511, 1 t/m 4 en 6 in beurtzang: 1,2 en 6 
allen, 3 vrouwen, 4 mannen. 

allen gaan zitten 
Smeekgebed, driemaal besloten met: 
(367d; Jan Pasveer) 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie e leison. 
 
Gloria: ‘Loof God, gij christenen, maak hem groot’: lied 
474, 1 en 4 
 

de heilige Schrift 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Psalmlezing: psalm 90 (vert. Huub Oosterhuis) 
 
Antwoordlied: ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God’: lied 
887  
 
Overweging 
 
Muziek: ‘Hoe helder staat de morgenster’ – D. Bux-
tehude, BuxWV 223 
 
Lied: ‘Hoe helder staat de morgenster’: lied 518, 1 en 2 
(t. en m. Philipp Nicolai, vert. Jan Willem Schulte 
Nordholt) 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven 
We luisteren intussen naar ‘Hoe helder staat de 
morgenster’ – D. Buxtehude, BuxWV 223 – vervolg 
 
Gebeden door enkele gemeenteleden, waarbij telkens 

een kaarsje wordt aangestoken. 
 
Na deze gebeden mag wie dat wil naar voren komen en 
een kaarsje aansteken. Daarbij kan (achter de micro-
foon) indien gewenst een gebed worden uitgesproken.  
 
Tenslotte bidden we het Onze Vader: 
 
allen 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. 

 
Slotlied: ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’: lied 90a in 
beurtzang: 1 allen, 2+4 vrouwen, 3+5 mannen staande 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = lied 90a,6 (allen) 
 
Muziek: ‘Das alte Jahr vergangen ist’ – J.S. Bach, BWV 
614 
 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot  
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Liesbeth van den Heuvel 
Koster: Jaap van Ginkel 
Beeld: Lien Vogel 
Geluid: Jan Baas  
 
De collectes zijn bestemd voor Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken en BRIES. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor de stichting ‘naar school in Haïti’.   
 
Uitgebreide informatie over de collectes vindt u in de 
Rondom. 
  



 

 

Morgengebed 
op de ochtend van de achtste Kerstdag, 

1 januari 2023 

Muziek: ‘Hoe helder staat de morgenster’ – J.S. Bach, 
BWV 739 
 
Welkom; stil gebed 

allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is de Naam van de ENE, 
allen de schepper van hemel en aarde, 
vg die ons het woord heeft gegeven,  
allen die trouw blijft aan wat Hij begon.  
vg Oordeel niet naar ons falen, 
allen voltooi wat onvolmaakt bleef. 
 
Hymne: ‘Hoe helder staat de morgenster’: lied 518, 1, 4, 
5 en 6 (t. en m. Philipp Nicolai, vert. Jan Willem Schulte 
Nordholt) 

allen gaan zitten 
 
Psalmgebed: ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’: 
lied 8a (t. Karel Deurloo, m. Thomas Tallis/Tallis’ canon) 
1 en 6 allen, 2 en 4 mannen, 3 en 5 vrouwen 
 
Lezingen, waarbij enkele woorden worden gesproken: 
- Numeri 6,22-27 
- Lucas 2,21 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Die tot ons gesproken heeft’ (t. Andries Govaart, 
m. Christiaan Gregor 1784; De weg die je goeddoet, 152) 
 
1. Die tot ons gesproken heeft, 
Die met ons gebroken heeft 
brood van leven, woord dat heelt, 
die het leven met ons deelt 
 
2. zegen ons met dauw en licht, 
zegen ons, uw trouw verplicht, 
om het woord dat gij ons geeft, 
om de hoop die in ons leeft. 
 
3. Ga met ons uw wegen, 
zend ons uit tot zegen, 
zend ons uit met goed bericht: 
heel de schepping in uw licht. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden voor het nieuwe jaar, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij: 
 
Hoor mijn roepen, luid mijn bidden 
in uw stilte schuilt mijn rust. 
 

(t. en m. Chris Fictoor; Zangen van zoeken en zien 275) 
 
Na deze gebeden mag wie dat wil naar voren komen en 
een kaarsje aansteken. Daarbij kan (achter de micro-
foon) indien gewenst een gebed worden uitgesproken.  
 
Tenslotte bidden we het Onze Vader: 
allen 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. 

 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘In goede machten trouw en stil 
omgeven’: lied 511, 1, 5 en 7 
 
Muziek: ‘Hoe helder staat de morgenster’ – D. 
Buxtehude, BuxWV 223 – afsluiting 
 

Na de muziek bent u van harte uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsbegroeting. Na koffie en thee heffen we het 

glas op het nieuwe jaar. 
Dat 2023 ons tijden van liefde en vrede, vertrouwen en 

verbondenheid mag brengen! 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot  
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Lector: Elly de Graaf 
Koster: Wim Heining 
Welkom: Céline Jumelet 
Beeld: José van Dasselaar 
Geluid: Klaas van Dasselaar 
Koffiedienst: Jeannette van Driel en Joke Doornekamp 
 
De collectes zijn bestemd voor het Leger des Heils en de 
Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
de stichting ‘naar school in Haïti’.   
 
Uitgebreide informatie over de collectes vindt u in de 
Rondom. 


