
Avondgebed Advent 2021 

 

Groeien in Gods licht … 

 

 

 
 

 

Protestantse Gemeente  Den Burg  



 

 

eerste advent  woensdag 1 december 

 

Stilte  

 

Aansteken van de kaars 

 

Openingsvers  lied 192 a 

 

Zingen  lied 433 Kom tot ons, de wereld wacht… 

 

Psalmgebed Psalm 80 (vert. Alfred Bronswijk) 

voorganger:   God van de heerscharen, richt ons 

weer op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.  

allen:   God van de heerscharen, richt ons weer 

op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.    

voorganger:   Herder van Israël, hoor ons aan,  

die troont op de cherubs, verschijn in luister.   

Allen:   God van de heerscharen, richt ons weer 

op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.  



voorganger:   Werp uw macht in de strijd,  kom 

om ons bij te staan.   

allen :   God van de heerscharen, richt ons weer 

op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.  

voorganger:   God van de heerscharen, keer 

noch terug,  zie neer uit de hemel en let op uw 

wijngaard.   

allen:   God van de heerscharen, richt ons weer 

op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.  

voorganger:   Bescherm wat uw eigen hand 

heeft geplant, het stekje dat Gij hebt gekweekt.   

allen:   God van de heerscharen, richt ons weer 

op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.  

voorganger:   Laat uw hand op uw gunsteling 

rusten,  op het kind dat Gij grootgebracht hebt.   

allen:   God van de heerscharen, richt ons weer 

op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.  

voorganger:    Nooit meer zullen wij U verlaten; 

bewaar Gij ons leven, dan prijzen wij U.   



allen:   God van de heerscharen, richt ons weer 

op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.  

Lezing Jesaja 2: 1-5 

 

Zingen lied 447; geheel 

 

Stilte 

 

Lofzang van Maria 157 c 

 

Aanhef gebeden  

voorganger:  Heer, ontferm u,  

allen:    Christus ontferm u, heer, ontferm u. 

 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie 367 b 

 

Muziek 

 

Slotgebed en Onze Vader 

 

Zingen lied 243: 1 , 2, 4 en 7 

 

Afsluiting  liedboek 192b 



 

 


