
 
                
 
 

 
 

Liturgie voor het avondgebed 

1e advent 

 

                       

 

 

 

 

 

 

  

   via  www.kerkomroep.nl  zijn we met elkaar verbonden 

 
 
 
 
 
 

Zondag 29 november 2020 

Voorganger: ds. Matthijs Glastra 
 

 

http://www.kerkomroep.nl/


 
 

2 
 

Welkom  
 
De 1e Adventskaars  
   
  Eerste kaars, het is advent. 
  Kom, ik steek je aan. 
  Ik  denk aan het Licht dat komt, 
  als ik jou zie staan. 
 
Begroeting  
   
  God, 
  als alles stil wordt om ons heen 
  dat er vrede is 
  om thuis te komen  
  bij U en onszelf 
 
  Nu hier de avond valt 
  laat uw licht ons leiden 
  hier in de lichtkring 
  van uw liefde 
  
  Donker is onze wereld 
  en vaak ook duister is ons hart 
   
  daarom blijven wij zoeken  
  het licht van uw ogen 
  de ogen van een kind 
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  Zegen ons met liefde en licht 
  want in uw licht zien wij het licht 
  in uw licht zien wij elkaar 
 
 
Lied: “Gegroet jij jij, die om liefde komt en licht , gegroet” 
 
Twee gedichten van Toon Tellegen 
 
   Doornroosje sliep.  
  Naast haar lag een brief: 
   ‘Niet wakker kussen! 
  Onder geen voorwaarde! 
  Ook niet na honderd jaar!’ 
   
  Wat zal ik doen? dacht de prins. Zal ik weggaan? 
  Of zal ik wachten en denken dat zij het niet zo bedoelt? 
  Ik ben zo moe, zo dodelijk vermoeid... 

Doornroosje gluurde door haar wimpers. 
Met de grootst mogelijke moeite haalde ze langzaam 
en regelmatig adem. 
Ze zag de deur dichtgaan, 
hoorde de treden van de trap - 
zo moe, zo dodelijk vermoeid, elke stap - 
 
en haar hart werd verscheurd. 

                                       - o - 
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   Maar hij vergat haar te kussen 

en toen hij het kasteel verliet was het stil 
achter hem, 
de lucht was grijs, 
de rozenhagen hoog en stijf, 
er scharrelden wat mussen rond, 
maar hij had haast, wist niet waarom, 
en toen iemand hem staande hield en vroeg 
of het al donker was 
wist hij ook dat niet 
en zei dat het waarschijnlijk nog licht was 
en dat hij het zelden mis had en reed toen door. 
Thuisgekomen werd hij bestormd: 'En? 
Heb je haar gekust?' 
'Ach,' zei hij, 'dát ben ik vergeten,' sloeg zich 
voor zijn hoofd. 
Maar toen hij terugkwam, spoorslags, 
was het kasteel verdwenen, of was er nooit geweest, 
en hij kwam niemand tegen, de geur van rozen 
was hij kwijt. 
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Een tekst van Paulus , Efeziërs 6: 10 – 20 ,  “Houd stand” 

Tenslotte, zoek uw kracht in God, in zijn sterke kracht. Trekt 
de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden 
tegen de listen van den duivel. Want onze strijd gaat niet 
tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de machten 
en de wereldheersers van de duisternis, tegen de boze 
geesten in de lucht.  
 
Neem daarom de wapens van God op om weerstand te 
kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed 
voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de 
waarheid als gordel om jouw heupen ,  Bekleed je met het 
harnas van de gerechtigheid, laat de inzet voor het 
evangelie van de vrede de sandalen aan jouw voeten zijn. 
Draag bij dit alles het schild van het geloof, waarmee je de 
brandende pijlen van de boze vijand kunt uitdoven. Dat de 
helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest bij jou 
zijn, dat zijn Gods woorden.   
 
Laat je bij het bidden altijd leiden door de Geest , iedere 
keer dat je bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor 
alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden 
gegeven worden wanneer ik spreek en verkondig, zodat ik 
met vrijmoedigheid het mysterie van het evangelie bekend 
mag maken waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. 
Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. 
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Muziek “Dance of the Blessed Spirits” 

uit de opera "Orpheus en  Eurydice" van Christoph Willibald von 
Gluck (1714-1787),  
Berliner Philharmoniker olv Herbert von Karajan  
(https://youtu.be/bFWcTqLCbdM) 

 

Stilte  

 
 
 
Avondgebed 
 

https://youtu.be/bFWcTqLCbdM
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Blijf bij ons, God, 
en ken ons bij onze namen 
als uw kinderen. 

Bewaar ons, uw gemeente,  
wanneer uw Naam verbleekt 
onder onze twijfels,  
en onze nacht geen ster meer kent. 

Bewaar ons als de nacht  
ons sprakeloos maakt 
en angst aanjaagt. 

Bewaar uw schepping  
voor het duister dreigen 
van een blijvende nacht. 

Bewaar ons voor elkaar,  
voor onze vrienden, 
voor hen, die van ons houden,  
voor onze kinderen. 

Bewaar ons in de nacht - 
bewaar ons 
al onze dagen en nachten 
 
En zegen ons 
met het licht van uw ogen. 
Amen. 
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Zending en Zegen 
 
Lied :   “Ga tot de einden der aarde , tot het uiterste - daar zal 
liefde zijn, ga !” 
   
      
  Houd het licht brandend 
  ga ermee het leven door 
  dat er licht mag zijn 
  daar waar het donker is 
 
  Dat God ons allen in zijn hoede houdt, 
  dat Hij ons kent en ons bewaart  
  dat Hij ons en allen wie ons lief zijn zegent 
  de dagen en de nachten van ons leven 
  Amen 


