
U hebt ook 

een liedboek 

nodig 

 

 

 

 

Orde voor het avondgebed op 31 december 2016 

 

 

Orgelspel 

 

 

Welkom 

 

 

We zingen: De  vreugde voert ons naar dit huis  

 

  lied 280: 1, 2, 3 en 4 

 

Voorbereidingsgebed 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v: O God, keer U naar ons toe 

a: en doe ons weer leven met hart en ziel. 

v: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

a: en geef ons uw heil. 

v: O Eeuwige God - hoor ons gebed 

a: en laat ons geroep tot U komen. Amen 

 

 

We zingen: 

 

  lied 280: 5, 6 en 7 

Licht in onze dagen 

 

U wordt uitgenodigd om een lichtje aan te steken 

 

 

 

 

 

 



We zingen daarbij: Lied 598 

 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft. 

 

Lezing uit Psalm 90 

 
  
1  Een gebed van Mozes, de godsman.  
Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. 2  Nog 

voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard–u bent, 
o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 3  U doet de sterveling terugkeren 
tot stof en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 4  Duizend jaar zijn in uw ogen 
als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de 
nacht. 5  U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras 6  

dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en ‘s avonds verwelkt en verdort. 

7   Wij komen om door uw toorn, door uw woede bezwijken wij. 8  U hebt 
onze zonden vóór u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw 
gelaat. 9  Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze 
jaren in een zucht. 10  Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij 
sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en 
wij vliegen heen. 11  Wie kent de kracht van uw toorn, wie vreest oprecht 
uw woede? 12   Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart 

vervult. 13  Keer u tot ons, Heer –hoe lang nog? Ontferm u over uw 
dienaren. 14  Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van 
blijdschap juichen, al onze dagen. 15  Geef ons vreugde, vergoed de 

dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. 16  Toon 
uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 17  
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze 
handen, het werk van onze handen, bevestig dat. 

 

We zingen: Psalm 90 : 1, 6 en 8 

 

Overweging 
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We zingen: Lied 91a  

 

Gebeden 

 

iedere voorbede wordt afgesloten met het zingen van: 

 
 

ons eigen gebed 

  

 Luthers avondgebed 

 

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. Amen.  
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Inzameling van de gaven  

1. Diaconie    2. Kerk 

Slotlied: Ga met ons mee (staande) (melodie lied 247) 

 

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit  

naar tijd en land, door U ooit aangeduid.  

Leef op in ons, de mens die leven moet,  

een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 

 

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  

gun ons een flits, een teken in de tijd, 

dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  

en zonder wanhoop voor de vrede leeft.  

 

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?  

Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.  

Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  

Houd steeds in ons de toekomst-mens ten doop. 

 

 

Zegen - gezongen Amen 

 

 

 

 

 

Bij deze dienst: 

voorganger:   ds. Hillegonda Ploeger 

ouderling van dienst: Pim Liekamm 

diaken van dienst:  Wil Veraar 

organist:   Johan Swart 

koster:    Mary Bruinsma 

 

Nieuwjaarsdag:  10.00 uur : koffie drinken 

    10.30 uur : morgengebed 

          ds. Hillegonda Ploeger 
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