
 
Avondgebed 

op de vooravond van de achtste Kerstdag 
31 december 2021 

 

Bij de verbeelding: 
soms heel even 

vederlicht 
is daar tastbaar strelend 

Jouw licht 
op mijn gezicht 

 
Muziek 
 
                                                                       allen gaan staan       
Drempelgebed 
vg Je zon zal nooit slapen  
allen en de maan je nooit verlaten. 
vg Want jouw 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. 
 
Lied van oudejaarsavond: ‘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. 
 
2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
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. 

allen gaan zitten 
 
Lezing uit de Torah: Numeri 6,22-27 (Naardense Bijbel) 
 
22 Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:  

23 spreek tot Aäron en tot zijn zonen en zeg:  
zó zult ge de zonen Israëls zegenen;  
door tot hen te zeggen:  
 
24 de Ene zal je zegenen  
 en je bewaken!-  
 
25 de Ene laat zijn aanschijn tot je oplichten  
en is je genadig!-  
 
26 de Ene heft zijn aanschijn tot je op  
en legt op jou vrede!  
 
27 Leggen zullen ze mijn naam  
op de zonen Israëls;  
ík zal hen zegenen!   
 
Evangelie: Lukas 1,78-79 (Naardense Bijbel) 
 
1:78 het is door het innige ontfermen  
van onze God  
dat naar ons zal omzien  
de zonsopgang uit den hoge,   
1:79 om te schijnen voor wie neerzitten  
in duisternis en schaduw des doods,-  
om onze voeten te richten  
op een weg van vrede!   
 
Lied: ‘Een schoot van ontferming’: lied 158b  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) tweemaal 
 

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen 
toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 
 
Overweging 
 
Muziek: ‘Hoop’ – Louis van Dijk 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
 
Hoor je mij?  
Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 
(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 
Zangen van zoeken en zien 353) 
 
Tenslotte bidden we het Luthers avondgebed  
(t. Wilhelm Löhe): 
 
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 sterven,  
in tijd en eeuwigheid. Amen. 

allen gaan staan 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘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 gisteren 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 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 

 
 
 

Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Edwin Schimscheimer 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Liesbeth van den Heuvel 
Koster: Norman Kempen 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Geluid: Sipko van Gent 
Zangers: Diana Kneppers-Doornekamp,  Dicky van der 
Veer,  Annie Hanse,  Harm Albert Zanting, Gosse van 
Dijk en Feije Duim  
 
Collectes zijn voor de Eigen Diaconie en voor Muziek en 
Liturgie. 
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 

 
 

Aan iedereen van harte 
een goede jaarwisseling toegewenst 

en een goed en gezond 2022 
 
 


