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Liturgie voor het oecumenisch 
avondgebed in de Adventstijd van 2020 

in de Eshof 
(aanvang 17.00 uur) 

 
 

 

 

 
 

Aanstoot-gevend licht 
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Inleiding op het avondgebed 
 
 
Het doel van de vesper, het avondgebed, is: ruimte bieden om stil te 
worden van binnen. Ruimte om jezelf open te stellen en je voor te 
bereiden. Waarop? Op het kerstfeest: komst van het Licht in de wereld. 
Zie je het al? Wat staat het licht in de weg? Waarmee confronteert dit licht 
jou? Waar inspireert het je toe? 
 
Belangrijkste bouwstenen van de getijdegebeden zijn stilte, lezing(en) en 
gebed. In deze dagen rond de langste nacht kunnen ze tegemoetkomen 
aan een behoefte van stilte en inkeer.  
 
In de ochtenddiensten zingen we doorgaans vooral gezangen en andere 
liederen. Maar nergens komt de hartenkreet van de mens zo dichtbij als 
juist in de Psalmen. Ze maken vanouds deel uit van de getijdegebeden. De 
Psalmen van de Advent (25, 80, 85 en 19) bidden we dit jaar met de 
woorden die Margryt Poortstra daarvoor vond. Ze kortte de Psalmen in en 
verwoordde ze opnieuw. 
 
Op verschillende manieren wordt in deze advents- en kersttijd gewerkt 
met het thema ‘Geef licht – het goede leven met elkaar delen’. In deze 
vesperserie luisteren we naar teksten rond licht. Soms is dat een tekst die 
licht geeft – of ons uitnodigt dat te doen. Een andere keer spreekt een 
tekst over licht dat aanstoot geeft. Of is zelf aanstootgevend in haar 
lichtheid. 
 
Zoals het er nu naar uitziet met de Corona-maatregelen kan ieder die bij 
de vespers wil zijn, daar naartoe komen zonder zich aan te hoeven 
melden. Wel vragen we u bij binnenkomst uw naam op te schrijven. 
 
Onze gaven in deze vesperserie zijn bestemd voor het Leger des Heils. U 
kunt uw bijdrage in een collectezak doem waar u langs loopt op weg naar 
de uitgang. 
We hopen op goede momenten met elkaar en wensen u een gezegende 
adventstijd toe. 

 



 
 
2 

Voorbereiding: wij worden stil en luisteren naar muziek. 
 

Gebed van toenadering: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Liedboek 2013, 601,1) 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
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Psalmgebed 
 

Eerste adventszondag: psalm 25  
 

vg Altijd vermoed ik u. Ik zal u blijven 
 zoeken, want mijn hart gaat naar u uit. 
allen Met vallen en opstaan, steeds weer probeer ik 
 de wegen te vinden die Gij mij wijst. 

 
vg Een woestijnreis heb ik achter mij. Vlucht- 
 wegen liepen dood in het donker. 
 Zie mij zoals ik nu ben, hier aangekomen. 
allen Denk met liefde aan mij en laat 
 uw goedheid spreken. Laat vriendschap 
 de koers van mijn leven bepalen.  

 
vg Vaak ben ik bang en maak mij zorgen. 
 Uw woord verlicht mijn pad. Ik hou mijn oog 
 daarop gericht en volg uw wegen. 
allen Verberg niet uw gezicht. 
 Onthul uw kracht in mij. 
 
vg Naar u gaat mijn verlangen uit, 
 op u blijf ik hopen, elke dag weer. 
allen Naar u gaat mijn verlangen uit, 
 op u blijf ik hopen, elke dag weer. 
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Tweede adventszondag: psalm 80 
 

vg Geweldig was het wat Gij deed 
 om ons een kans te geven. 
allen Uit angst en benauwdheid hebt Gij 
 ons bevrijd om ons aan het leven 
 van uw toekomst deel te laten nemen. 
 
vg Waar liep het dan mis? 
 Als bomen in goede grond zouden we zijn, 
 geworteld langs stromen van leven. 
allen Toch verschrompelde het blad. 
 Roofdieren vraten van de bast, 
 luizen deden zich tegoed aan het groen. 
 
vg Zie toch, God, wat er van ons is geworden. 
 Kijk ons in de ogen. 
allen Opgezwollen zijn ze door de tranen 
 die we hebben gestort. 
 
vg Zonder uw kracht, 
 die ons lot kan keren, 
 zijn we niet opgewassen tegen het leven hier. 
 
 Die ons in de ruimte heeft geplant, 
 laat niet verdorren, breng weer tot bloei. 
allen Die ons in de ruimte heeft geplant, 
 laat niet verdorren, breng weer tot bloei. 
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Derde adventszondag: psalm 85 
 

 

vg Ooit leidde uw hand ons op goede wegen, 
 naar het licht gekeerd voelden wij ons veilig. 
allen Kwaad kreeg geen kans en woede 
 werd in de kiem gesmoord.  
 

vg Kom weer dichtbij. We zullen ons in u verheugen. 
 Woorden van vrede zullen wij zingen. 
allen Gij in ons midden. 
 Voor dwaasheid behoed, op rechte wegen 
 mogen wij weer gaan. 
 

vg Wij zullen het zien: trouw en waarheid 
 omhelzen elkaar, recht en vrede vallen 
 elkaar in de armen. Liefde zal zijn. 
allen Vrucht zal het dragen. Door de sneeuw 
 reiken lentebloemen naar het licht. 
vg Aan de hemel worden donkere wolken 
 uiteengedreven. Waarheid bloeit op, 
 een zon van gerechtigheid zal schijnen. 
 
allen Voor God uit gaat het goede 
 en baant voor hem de weg. 
vg Keer terug en toon uw trouw.  
 Breng ons, Helper, weer tot leven. 
allen Keer terug en toon uw trouw.  
 Breng ons, Helper, weer tot leven. 
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Vierde adventszondag: psalm 19 
 

vg De ene dag reikt de volgende de hand, 
 zo rijgt uw licht zich zwijgend door de tijd. 
 Steeds weer breekt na de nacht de hemel open. 
allen Gij hebt de koers van de zon bepaald, 
 die in de ochtend vogels wakker roept 
 en in de avondschemering de schepping 
 zacht tot rust laat komen. 
 
vg Zoals de zon na de nacht 
 de hemel inklimt, zo leidt 
 uw woord ons door het bestaan. 
allen Groter dan wij begrijpen 
 het wonder van tijd en de wegen van het leven. 
 Laat over ons schijnen 
 het licht van uw Wijsheid. 
 
vg Van dag tot dag verlicht Gij mijn wegen 
 Vreugde geven mij uw woorden. 
allen Van dag tot dag verlicht Gij mijn wegen 
 Vreugde geven mij uw woorden. 
 
… stilte … 
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Adventslied: ‘Die ons schiep’ 
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; Liedboek 2013, 266) 
Eerste Advent: vers 1, 2   
Tweede Advent: vers 3, 4 
Derde Advent: vers 1, 5   
Vierde Advent: vers 3, 4 
 
1. Die ons schiep 
en ook nu nog 
als hier de nacht  
ons overmant 
houdt in de holte 
van uw hand, 
 
2. die ons zoekt   4. ken ons hart, 
in het duister,   zo onrustig, 
die ons de dag hebt  vol van zichzelf 
toegezegd,    is het verblind, 
spreek in de stilte   totdat het rust in  
tot uw knecht.   U weer vindt. 
 
3. Die ons hoedt   5. Kom tot ons 
in uw schaduw,   als de morgen. 
onder uw vleugels   Ga over ons op 
toegedekt,    als het licht. 
liefde, die ons tot    Zegen ons met uw 
leven wekt,    aangezicht. 

  



 
 
8 

Lichtende Bijbelwoorden met enkele gedachten ter overweging: 
Eerste Advent: Matteüs 25,31-40 
Tweede Advent: Marcus 3,1-6 
Derde Advent: tekst uit ‘Merkstenen’, dagboek van Dag Hammarskjöld 
Vierde Advent: … (verrassing) 

 
Tekst van de derde Advent: 
Je bent niet de olie (of de kaars), niet de lucht. Je bent slechts het 
verbrandingspunt, het brandpunt waarin het Licht geboren wordt. 
Je bent niets dan de lens in de lichtstroom. Je kunt ontvangen, geven en 
bezitten - zoals de lens het licht ontvangt, geeft en bezit, meer niet. 
Zoek je jezelf, je eigen 'recht', dan verhinder je de ontmoeting van olie en 
lucht in de vlam, beroof je de lens van haar doorschijnendheid. 
Heiligheid: - licht zijn of in het Licht zijn, zelf niets meer zijn, zodat het Licht 
geboren kan worden, zodat het geconcentreerd en verspreid kan worden. 
(28 juli 1957) 
 
 
… stilte … 
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vg   God van leven, 
   als de avond valt en het licht verdwijnt: 
allen   neem ons bidden aan… 
 
Voorbeden, ingezet en steeds besloten met de acclamatie: ‘Als alles duister is’ 
(Liedboek 2013, lied 598; Taizé) 
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. 
 
 
Na de gesproken gebeden kan ieder die dat wil een kaarsje aansteken  
en daar eventueel iets bij zeggen. 
 
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. 

 
Slotzang: ‘Alles zal zwichten en verwaaien’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Liedboek 2013, 601,3) 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
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Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Muziek 
 

 
 
Collecte bij de uitgang:  
voor het Leger des Heils 
 
Voorgangers en musici: 
29 november: Lieske Duim en Simon Drost 
6 december: Linda de Wals en Simon Drost 
13 december: Simon Drost en Dinie Jager 
20 december: Cees Otte en Erik van Veelen  
 
Wilt u dit boekje tot aan de vierde adventsvesper in de Eshof laten liggen? 
Dan kan het opnieuw gebruikt worden. 
Na afloop van de vesper op 20 december mag u het mee naar huis nemen. 
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Lied om de Mensenzoon  
  
Nacht is om de huizen heen,  
dood is in de bomen,  
straat is uitgestorven steen,  
aarde moederziel alleen,  
tot er licht zal komen  
van al zo hoge.  
  
Hemelen en aarde slaan  
dicht in vrees en dromen,  
korte dagen breken aan,  
niet te zien, zijn zon en maan,  
tot er licht zal komen  
van al zo hoge.  
  
Wacht maar op de morgenster  
met drie gouden kronen,  
en al staat hij heinde en ver,  
twintig eeuwen hopen er  
tot het licht zal komen,  
van al zo hoge.   
  
Niemand heeft genoeg aan brood,  
want je leeft van woorden,  
zij gaan verder dan de dood  
en ze zijn de stille hoop  
dat Hij wordt geboren  
als nooit tevoren.  
  
Jan Duin  
 


