De dag die komt

Oecumenisch avondgebed
Protestantse Laurentiuskerk

ORGELSPEL
allen staan

OPENINGSVERS
Naar U gaat mijn verlangen in uw Naam is mijn kracht.
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
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HYMNE
Lied 451

2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.
3 Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogend woord,
wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!
4 Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.
5 Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.
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PSALMGEBED
Psalm 80,1-8
Herder van Israël, hoor ons gebed;
die Jozef leidt als een kudde,
die troont op gevleugelde wezens,
verschijn in luister
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat uw kracht ontwaken,
kom en red ons.
God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
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.
Laat uw kracht ontwaken,
kom en red ons.
God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
LEZINGEN
uit de profetie van Jesaja: hoofdstuk 40, vers 1-11
uit het evangelie volgens Lucas: hoofdstuk 1, vers 57-80
STILTE
LIED 437: ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’ (zie Liedboek)
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De psalm van Maria (157-B) - gesproken en/of gezongen

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
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GEBEDEN
Heer, hoor mijn gebed
en mijn roepen kome tot U
Avondgebed

Voorbede

(of ter invulling van de voorgangers)
Gij spreekt en roept
een woord dat antwoord vraagt,
een naam die liefde uitlokt,
liefde geeft.
Waar doofheid heerst, daar zijt Gij niet,
waar mensen stom zijn
en elkaar dood zwijgen,
daar zijt Gij niet.
Open dan onze mond en vul ons hart
met goede woorden voor elkaar,
opdat in ons uw liefde, uw bestaan
zichtbaar mag worden
in eeuwige dagen.
Amen.
Intenties telkens besloten met:
Heer, onze God,
hoor ons gebed.

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.
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Avondlied – 452

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.
a.
v.
a.

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

ORGELSPEL

COLOFON
-Afbeelding omslag: Paul Klee, Paysage à l’enfant (bron: commons.wikimedia.org)
-Het gebed van toenadering op p.3 is van Wim van der Zee.
-De psalmgebeden naar de psalmen zijn overgenomen uit Huub Oosterhuis, De
dag die komt (2011), Vijftig psalmen (1967) en NBV21 (2021).
-De oecumenische versie van het Gebed des Heren op p.10 is overgenomen uit
Dienstboek PKN, deel I.
-Het avondgebed op p.10 is overgenomen uit Huub Oosterhuis, Gebeden en
psalmen (1984).
-Alle overige liederen en gezongen onderdelen zijn afkomstig uit Liedboek. Zingen
en bidden in huis en kerk (2013).
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