
Avondgebed Advent 2021 

 

Groeien in Gods licht … 

 

 

 
 

 

Protestantse Gemeente  Den Burg  



 

 

Derde advent, woensdag 15 december 

Stilte  

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Openingswoorden 

Jezus, U bent het licht in ons leven: 

laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 

Jezus, U bent het licht in ons leven: 

open mij voor uw liefde, o Heer. 

 

Openingsgebed  192 a 

 

Zingen  lied 438; God lof! Nu is gekomen…..1, 3 en 4 

 

Psalmgebed Psalm 85 

 

voorganger:    Het begin van wijsheid?  Ontzag voor de 

HEER!  



allen:    Ja, het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER!  

  korte stilte    

voorganger:    U bent uw land genadig geweest, HEER,  u 

keerde het lot van Jakob ten goede,  nam de schuld van uw volk 

we en bedekte al zijn zonden.  U bedwong uw woede en wendde 

u af van uw brandende toorn.   

  korte stilte    

allen    Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER!  

voorganger:    God, onze helper, keer tot ons terug, 

onderdruk uw afschuw voor ons.   

Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren, vervolgen zijn volk van 

geslacht op geslacht?    

Breng ons weer tot leven,  dan zullen wij ons in u verheugen  

Toon ons uw trouw HEER,  en geef ons uw hulp.   

Ik wil horen wat God ons zegt.  De HEER spreekt woorden van 

vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen.   

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!   

allen   Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER!  

  korte stilte    



voorganger:    Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:  zijn 

glorie komt wonen in ons land,  trouw en waarheid omhelzen 

elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus, uit de 

aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe.   

allen:    Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER!  

  korte stilte    

 

voorganger:    De HEER geeft al het goede:  ons land zal 

vruchten geven.  Het recht gaat voor God uit en baant voor hem 

de weg.   

  korte stilte    

allen:    Ja, het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER! 

 

Lezing Jesaja 45: 1-8 

 

Zingen lied 442; Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen…, geheel 

 

Stilte 

 

Lofzang van Maria 157a 

 



Aanhef gebeden  

voorganger:  Heer, ontferm u,  

allen:    Christus ontferm u, heer, ontferm u. 

 

Gebed van de dag 

 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie 367 b 

 

Muziek 

 

Slotgebed en Onze Vader 

 

Zingen lied 253; De zon daalt in de zee…. geheel 

 

Afsluiting liedboek 192 b 

 


