
 

 

 
 
 
Samen danken: 
  Opening   

 Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden, wees onze Heiland. 
 Dat wij herleven. Wees hier aanwezig. Dat wij herleven. 

 
  Welkom en inleiding op het thema 
 
  Als alles duister is 

 
 
  Lezing uit Psalm 100:  
 
  

Psalm 100 
Een lied om God te danken. 
Juich voor de Heer 
Laat iedereen juichen voor de Heer! 
Dien de Heer met vreugde. 
Kom bij hem met een jubellied. 
Zeg: ‘Ja de Heer is God. 
Hij heeft ons gemaakt. 
Wij zijn van hem,  
wij zijn zijn volk. 
Hij zorgt voor ons, 
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.’ 

Kom naar zijn tempel om hem te danken. 
Kom in zijn huis en zing voor hem. 
Dank hem en prijs hem. 
De Heer is goed. 
Zijn liefde duurt eeuwig, 
hij blijft altijd trouw. 

(Bijbel in Gewone Taal) 



Samen vol vreugde zingen over Jezus’ komst naar onze aarde: 
  Verheug u maagd 

 
  Magnificat 

 
  Alleluia (met teksten uit Jesaja) 

 
De Heer zelf zal u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.  
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

V 
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Samen stil worden voor God: 

Neem mij aan zoals ik ben 

 
 
Samen danken voor wat wij ontvangen hebben: 

Iepenje my foar jo goedens  

 
 
  Inleiding op de stilte, dank en voorbede: 

- Korte stilte 
- Dankkaarsjes aansteken onder het zacht zingen van Van uw barmhartigheid en uw trouw 

 
- Voorbede: alleen namen noemen, afsluiten met Kyrie eleison 

 

(Open mij voor uw goedheid en raak mij aan.) 
 
 
 
(Open mijn ogen voor uw goedheid en raak mij aan.) 
 
 
 
(Open mij verstand voor uw goedheid en raak mij aan.) 
 
 
 
(Open hart en ziel voor uw goedheid en raak ons aan.) 
 



 
  Licht dat terugkomt 

 
 
  Avondgroet: 

Heer, leer mij de bevrijdende vreugde van de dankbaarheid.  
Help mij om de zegeningen te ontdekken die in de dingen waarover ik klaag verstopt zitten en  
om met regelmaat mijn dankbaarheid aan U en mensen om mee heen te uiten. 
Help mij te kiezen voor een houding van dankbaarheid. 

 
Samen zingend de wereld in: 
  Go, tell it on the mountain 

 
  
Gloria in terra pax 

 
-//- 

 
We verlaten het avondgebed zingend of in stilte. 

Pennen graag inleveren. 
Hartelijk welkom voor koffie, thee en ontmoeting. 


