
 
 

 
 

Een ster komt op uit Jakob 
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Oecumenisch avondgebed  
Advent 2020 

 

In de voorbereiding op het feest van Kerst begeven we ons in het gebied 
rond de Eufraat. Daar woont de profeet Bileam. Of is hij een waarzegger? 
Door de koning van Moab wordt hij te hulp  geroepen. Deze koning, 
genaamd Balak, wil zich ontdoen van het volk Israël, dat uit Egypte is 
gekomen en op weg naar het land van God ook door Moab trekt. Voor 
deze vreemdelingen is geen plaats in Moab. Balak wil dat Bileam naar 
Moab komt om het volk van Jakob te vervloeken. 

De ezel, de engel en de ster 
Maar het pakt anders uit dan Balak had voorzien. De profeet Bileam, die 
zelf niet bij het volk van Jakob hoort, geeft desalniettemin blijk van een 
Messiaanse verwachting. De grote bijrollen die in dit verhaal zijn 
weggelegd voor een ezel en een engel wijzen al in die richting. Maar als 
Bileam dan ook nog een ster ziet opkomen, zijn ook die andere wijzen uit 
het Oosten niet ver meer. 

Numeri en Micha 
In vier vespers zullen we Numeri 22–24 lezen. Daarnaast lezen we telkens 
de haftara van Numeri 22–24: Micha 6,1-8 (een haftara is de 
profetenlezing die de synogoge bij de betreffende Thoralezing heeft 
gedacht). Micha 6 is overigens de tekst die in een heel andere liturgische 
context aanleiding heeft gegeven tot de Improperia, het beklag Gods op 
Goede Vrijdag.  

Lied ‘Gemeente onder de ster van David’ 
Elke avond hernemen we het lied ‘Voor de gemeente onder de ster van 
David’. Bileam ziet in de verte een ster opgaan uit Jakob, een scepter van 
macht oprijzen uit Israël. Die ster betreft David en door hem de Messias. 
Deze is geboren onder de ster van Betlehem, van de magiërs (Mat. 2,9). 
Dat is ook het gesternte waaronder de gemeente, de kerk geboren is. In 
het lied wordt de ster van David driemaal genoemd (strofe 3, 6 en 9), in 
drie verschillende contexten: die van de kosmos, van de mensenwereld en 
van de nieuwe schepping. 
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ORGELSPEL 
 

allen staan  

PSALMVERS     

God, kom mij te hulp 
Heer, haast u mij te helpen. 

KLEIN GLORIA 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin 
en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

GEBED VAN TOENADERING 

Wij wachten op U, o God,  
op uw komst, op U zelf,  
op uw licht dat verheldering brengt,  
op uw woord dat alles verandert;  
open onze oren  
voor uw woorden van hoop,  
open onze ogen  
voor uw wegen van heil,  
open onze harten  
voor het geheim van uw liefde  
die ons ook vandaag  
in vuur en vlam kan zetten,  
open onze mond  
dat wij uw heil niet verzwijgen  
en ook niet verzuimen  
bij de naam te noemen  
wat onheil is.  
Amen.  

 
allen gaan zitten 

 

  



4 
 

HYMNE – ‘Voor de gemeente onder de ster van David’ 
voorzangers zingen een keuze uit steeds 3 aaneengesloten strofen
     t. Willem Barnard, m. Willem Vogel 

 

2 In de sterren staat geschreven 
niets dan doodskou en gemis, 
welke ster belooft ons leven 
dat van harte leven is? 

3 Ster van David, ster van David 
sta niet bij de hemel stil, 
wees een lopend vuur op aarde, 
wees een vuur dat warmte wil! 

4 Zal geweld niet meer behoren 
tot de tekens van de tijd, 
worden wij opnieuw geboren, 
leven wij dood in dood uit? 

5 Samen als de nieuwe blaren 
aan een godverlaten boom, 
samen hier op deze aarde, 
voedingsbodem van de hoop? 

6 Ster van David, ster van David, 
sta niet bij de hemel stil, 
wees een lopend vuur op aarde, 
wees een vuur dat warmte wil! 

7 Zal de aarde weer gaan bloeien 
als een bongerd in de Mei, 
zal er levend water vloeien, 
is de wereld niet voorbij? 

8 Ja, de mensenboom zal leven 
en de schepping gaat vrijuit 
en de ontrouw is vergeven 
en de aarde is de bruid. 

9 Ster van David, ster van David, 
stond niet aan de hemel stil, 
werd een sterveling op aarde, 
werd een zaad, een ster die viel! 



 
 

Woensdag 2 december 

PSALMGEBED     
Psalm 85-B    1. solo; 2. voorzangers 

 
Gij koos, Heer, het land tot het uwe, 
hebt de keer voor Jakob gebracht. 
Herstel ons dan, God, die ons heil zijt, 
doorbreek uw afkeer van ons.  Refrein 

Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid, 
gerechtigheid en vrede – zij kussen elkaar. 
Dan wast waarheid op uit de aarde, 
reikt gerechtigheid neer van de hemel.  Refrein 

Overvloed geeft de Heer daarenboven: 
onze aarde draagt haar gewas. 
De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan: 
reeds begon op de heerbaan haar loop.  Refrein 
 
 
 
SCHRIFTLEZINGEN 

Lezing uit de Profeten    Micha 6, 1-8 
Lezing uit de Thora  Numeri 22,1-35 
 
 

 Vervolg op pagina 10 
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Woensdag 9 december 

PSALMGEBED     
Psalm 80 (Liedboek en NBV)  voorzangers 

 
HEER, God van de hemelse machten, 
hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk? 

U liet ons brood van tranen eten 
en een stroom van tranen drinken. 

U hebt andere volken tegen ons opgezet, 
onze vijanden drijven de spot met ons. 

God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, 

 

U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte, 
en volken verdreven om hem te planten. 

U gaf hem een ruime plek, 
hij schoot wortel en vulde het land. 

De bergen werden bedekt door zijn schaduw, 
de machtige ceders door zijn twijgen, 
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hij strekte zijn takken uit tot de zee, 
tot aan de Grote Rivier zijn ranken. 

Waarom hebt u zijn omheining vernield? 
Voorbijgangers plukken hem leeg,  

wilde zwijnen wroeten hem om, 
velddieren vreten hem kaal. 

God van de hemelse machten, keer u tot ons, 
kijk neer uit de hemel en zie, 

bekommer u om deze wijnstok, 
de stek die uw hand heeft geplant, 
het kind dat u zelf hebt grootgebracht. 

Hij is verbrand en weggehakt, 
verkwijnd onder uw duistere blik.  

Leg uw hand op uw beschermeling, 
het mensenkind dat u hebt grootgebracht. 

 
 
SCHRIFTLEZINGEN 

Lezing uit de Profeten Micha 6,1-8 
Lezing uit de Thora  Numeri 22,36 – 23,12 
 

Vervolg op pagina 10 



 
 

Woensdag 16 december 

PSALMGEBED    
De psalm van Maria (157-B, Lucas 1,46-55)  1. solo; 2. voorzangers 

 

Ik zing van ganser harte voor de Heer, 
ben opgetogen om mijn God en redder. 

Want Hij had oog voor mij, zijn dienares, 
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd. 

Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen 
dat Hij zo grote dingen aan mij deed. 

En alle eeuwen stemmen met mij in: 
de Heer is machtig en zijn Naam is heilig. 

Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade 
naar allen die eerbiedig met Hem leven.  Refrein 

Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed, 
al onze eigenwaan ontmaskert Hij. 

Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen, 
arme en kleine mensen maakt Hij groot. 

Wie honger hebben geeft Hij overvloed 
en rijken stuurt Hij heen met lege handen. 

Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven, 
altijd bezorgd om Israël, zijn dienstknecht. 

Zo had Hij het beloofd aan onze vaderen, 
aan Abraham en aan zijn volk voorgoed. Refrein 

SCHRIFTLEZINGEN 

Lezing uit de Profeten   Micha 6,1-8 
Lezing uit de Thora  Numeri 23,13-30 

Vervolg op pagina 10



 
 

Woensdag 23 december 

PSALMGEBED

Psalm 89-A         1. solo; 2. voorzangers 

 

Wat de Heer genadig verleende 
dat drage mijn lied door de tijden; 
moge ik geslacht op geslacht 
uw trouw door mijn mond openbaren: 
en het luidt: ‘De genade staat eeuwig; 
in de hemel fundeert Gij uw trouw.’  Refrein 

Een verbond sloot ik met mijn verkorene, 
ik bezwoer het David, mijn knecht: 
‘Uw huis doe ik zetelen voor eeuwig, 
grond uw troon: geslacht op geslacht.’  Refrein 

Gelukzalig het volk dat dit kent: 
de jubel, de stoot der bazuin, 
wandelt, Heer, in het licht van uw aanschijn, 
in uw naam dag aan dag zich verblijdt; 
uw gerechtigheid is hun verheffing.  Refrein 

Gelijk hij mijn naam zegt: ‘Gij mijn Vader, 
mijn God, mijn rots en mijn heil.’ 
Ik verzeker hem eeuwig mijn gunst, 
mijn verbond met hem – het houdt stand.  Refrein 

 

SCHRIFTLEZINGEN 

Lezing uit de Profeten   Micha 6,1-8 
Lezing uit de Thora  Numeri 24,1-25 
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OSTENDE NOBIS (TAIZÉ) – Toon ons uw ontferming, Heer, kom spoedig! 

 
GEBEDEN 
Gebed des Heren 

 Onze Vader, die in de hemel zijt, 
 uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, 
 uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze. 
 Want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid, 
 in eeuwigheid. Amen. 

Voorbede  
Intenties telkens besloten met:  
Heer, onze God, 
hoor ons gebed. 

Avondgebed     (of ter invulling van de voorgangers) 
 Heer, mijn God,  

ik dank U dat deze dag voorbij is.  
Ik dank U dat U mijn ziel en lichaam rusten laat,  
uw hand heeft mij beschermd en bewaard.  
Vergeef mij mijn klein geloof  
en alle onrecht deze dag bedreven.  
Help mij allen te vergeven  
die mij onrecht deden.  
Laat mij in vrede slapen  
onder uw bescherming  
en bewaar mij  
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voor de dreiging van de duisternis.  
In uw handen leg ik allen die ik liefheb,  
dit huis, mijn lichaam en ziel.  
God, uw heilige naam zij geprezen.  

 Amen. 
 
Avondlied – 452      voorzangers

 
 
voorzangers; allen neuriën 

2  Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 
 

3  O hemellichaam Jezus, 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 
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allen staan 

Zegenbede en slotvers 

v.  De EEUWIGE schenke ons zijn zegen, 
  Hij beware ons voor onheil 
  en geleide ons tot eeuwig leven. 
a.  Amen. 
v.  Loven wij de Heer! 
a.  Wij danken God! 
 
 

ORGELSPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOFON 
 
-Het gebed van toenadering op p.2 is van Wim van der Zee. 
-De hymne op p.3 is overgenomen uit Zingend geloven IV, 4. 
-‘Ostende nobis’ is overgenomen uit de bundels van Taizé. 
-De oecumenische versie van het Gebed des Heren op p.10 is overgenomen uit 
Dienstboek PKN, deel I. 
-Het avondgebed op p.10 is van Dietrich Bonhoeffer. 
-Alle overige liederen en gezongen onderdelen zijn afkomstig uit Liedboek. Zingen 
en bidden in huis en kerk (2013). 


