
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 21 december 2022 

Thema:   Verwachting, blijdschap, licht 

Voorganger:  Reint Jan Terbijhe 

 

 

 

 

 

 

Vooraf:   Alleluja, Kerstzang en Eeuwige Gedachtenis  

     gezongen door het Credo Koor St Petersburg 

  

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

 

Inleiding 

In de laatste 10 jaar is dit de 5e keer dat ik mag voorgaan net voor of tijdens 

Kerst. Bij het terugkijken naar voorgaande diensten zag ik thema’s als: de 

lege en volle kribbe, het licht van advent, de vier kaarsen en een 

kerstzangdienst. En passent kreeg ik ook een terugblik op de vele 

veranderingen in de wereld en de maatschappij en dat in slechts 10 jaar! Wat 

al die jaren verbindt is samen te vatten in: Verwachting, Blijdschap, Licht.  

We beginnen met God te danken met het prachtige melancholische Tibié 

paiom. 

 

 

Lied nr. 130:  Tibié paiom 

 

 

Bijbeltekst uit Lucas 2: 4, 5 

Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar 

de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van 

David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met 

Maria, zijn aanstaande vrouw, die  zwanger was. 

Zoals de meeste aanstaande moeders zal ook Maria vast 

verheugd zijn geweest en haar blijdschap geuit hebben 

 

 

Lied nr. 59:   Magnificat 
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Bijbeltekst naar Mattheus 1: 23-25 

De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel 

geven, wat in onze taal betekent ”God met ons” Jozef werd wakker en deed wat de 

engel van de Heer hem had opgedragen; hij nam haar bij zich als zijn vrouw en toen 

zij haar zoon baarde gaf hij hem de naam Jezus. 

Als vader heb ik mogen ervaren hoe blij je als ouders bent met een 

pasgeboren kind. Dat ga je aan iedereen vertellen, ik destijds aan 

medestudenten en docenten van de faculteit.  

 

 

Lied nr. 69:   Verheug u maagd 

 

 

Bijbeltekst uit Lucas 2: 13+14 

Het Bijbelverhaal maakt die blijdschap van Jozef en Maria nog veel groter en 

universeler. 

En plotseling voegde zich bij de engel een groot 

hemels leger dat God prees met de woorden: 

Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op 

aarde voor alle mensen die hij lief heeft. 

 

  

Lied (nr. 149):  Ere zij God 
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Stilte 

 

 

Voorbeden afgesloten met acclamatie nr. 74: Kyrie 

 

• Goede God, wij danken U dat wij blij mogen zijn over nieuwgeborenen. 

Wij zijn dankbaar dat we in deze kring en in vrede stil mogen staan bij 

dat aloude kerstverhaal. 

Symbool voor de overwinning van het leven op de dood, van het licht 

op het duister. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• Goede God Wij bidden U, wilt U zijn met mensen die niet in vrede 

kerst kunnen vieren. In het bijzonder in Oekraine. Aan beide zijden van 

het front wordt u aanbeden, desondanks ook gestreden. Mag er een 

oplossing komen. 

Laat ons zingend bidden… 
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Lied:     Stille nacht 

Vanaf mijn kindertijd heb ik vrede en blijdschap ervaren bij dit lied wat voor 

mij echt bij kerst hoort 

 
 

 

  



Avondgroet 

Als avondgroet twee kerstgedachtes 

 

Met kerst staan we even stil bij alles, 

de wereld gaat zo snel, 

dat het soms lastig is om hierin mee te gaan  

Koester het stilstaan bij kerst. 

 

Een lichtje in een donkere tijd  

is iets dat warmte geeft  

en je hart verblijdt. 

 

 

Slotlied nr. 124:  Licht dat terugkomt 

 

 

 

Elke eerste en derde woensdag van de maand is er  

na het koffiedrinken tot 9 uur zangrepetitie.   

Doe ook vanavond mee om de liederen 4-stemmig te kunnen laten klinken! 
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