
 
Avondgebed 
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31 december 2015

 
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 
Psalmgebed: psalm 90  
(Huub Oosterhuis, uit: ‘150 psalmen - vrij’) 
 
Lied van oudejaarsavond: “Door goede machten 

trouw en stil omgeven”: lied 511, 1 + 2 (t. 
Dietrich Bonhoeffer, vert. Jan Willem Schulte 
Nordholt, m. Adriaan C. Schuurman) 
 
Lezing uit het evangelie: Lukas 12,35-40 
 
Lied van oudejaarsavond: “Door goede machten 

trouw en stil omgeven”: lied 511, 5 + 7 
 
Meditatie 
 
Muziek; 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 zalig nieuwjaar. 

 

Laatste nieuws van 2015 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist/pianist: Skip van Rooij 
Ouderling: Jac van Hoeijen, Ellen van der Linden 
Diaken: Jan van de Kuilen 
Lector: Ans Baas 
Koster: Jac van Hoeijen 
 
Collecte 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de tweede 
is bestemd voor het programma van vorming & 
toerusting. Kinderen mogen hun bijdrage in de doos 
voor Moldavië doen. 
 
Bij de eerste collecte 
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moeilijk 
hebben. 
 
Nieuwjaarsbegroeting op 3 januari 
Aansluitend aan de ochtenddienst van 4 januari bent u 
van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse 
nieuwjaarsbegroeting: na de koffie worden er 
aperitieven en hapjes geserveerd en kunnen we elkaar 
het beste wensen voor het komende jaar. 
 
Eerste kerkdienst 2015  
3 jan. 10.00u: drs Erik Idema 
 
Kopij 
De kopij voor het nieuwe kerkblad (januari én februari) 
kan ingeleverd worden tot en met dinsdag 5 januari. 
 
Agenda 
ma.5 jan. 20.15u Instructie basiscatechese, de Eshof 
di. 5 jan. 9.00u ZWO - kerkbalans, de Eshof 
di. 5 jan. 19.30u Liturgisch Werkoverleg, Clauslaan 16 
wo. 6 jan 20.00u Overleg doelgroepen, Nassaulaan 64 
do. 7 jan. 20.00u Moderamen, de Eshof 
vr. 8 jan 10.00u Reiscommissie, Haverhoek 13 
 
Verdere informatie over de kerk: www.pgdeeshof.nl  
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 

 


