
 
Avondgebed 

op de vooravond van de achtste Kerstdag 
31 december 2020  

 
 

Muziek 
allen gaan staan 

Drempelgebed 
 
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 
(t. Isaac Watts, vert. Evert Louis Smelik, m. Supplement to 
the New Version 1708) 
 
1. O God, die droeg ons voorgeslacht 
In nacht en stormgebruis, 
Bewijs ook ons uw trouw en macht, 
Wees eeuwig ons tehuis! 
 
2. De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'     
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
4. En duizend jaar gaan als de dag 
van gistren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
5. De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
6. O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

allen gaan zitten 
 

Lezing uit de Torah: Numeri 6,22-27 
 
Psalmgebed: ‘Zie de zon, zie de maan’: lied 8b (t. en m. 
Rikkert Zuiderveld) 
 
1.Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
2. Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
5.Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Gedicht: Stroom van Stilte (Kirstin Siteur) 
Psalmgebed: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’: lied 
91a (t. Jan Duin, bij psalm 91, m. Antoine Oomen) 
 
1.Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 
2. Engelen zendt Hij alle dagen  
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven,  
rust aan een koele waterbeek. 
 
3. Hem zal de nacht niet overvallen,  



zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen,  
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen,  
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Tijd van leven’: lied 845  
(t. Huub Oosterhuis, m. Henri Heuvelmans) 
 
1.Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 
 
2. Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 

 
3. Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
 
Voorbeden, besloten met het Luthers avondgebed  
(t. Wilhelm Löhe, m. Geert van der Heide): 
 
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 sterven, in tijd en eeuwigheid. Heer, blijf bij 
ons. 

allen gaan staan 
 

Zegen 

 
Beaming van de zegen: ‘Door goede machten stil en 
trouw omgeven’: lied 511 (t. Dietrich Bonhoeffer, vert. Jan 
Willem Schulte Nordholt, m. Adriaan C. Schuurman) 
 
1.Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
5. Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
7. In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 
Muziek 
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Collectes  
De collectes zijn voor het Leger des Heils en voor het 
Pastoraat. 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan 
kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. voor 
betere opvang. 
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 

 
Aan iedereen van harte 

een goede jaarwisseling toegewenst 
en een goed en gezond 2021. 

 

 
 
 


