Avondgebed
orde voor de huisliturgie
Het is aan te bevelen om voor het avondgebed een vaste plek te kiezen.
B.v. aan de tafel, aan je bureau of je ‘bidplek’ op de grond.
Laat het opgeruimd zijn,
zet een mooie kaart neer, een kruis of ander geloofssymbool.
Je kunt ook een kaars klaarzetten en die bij het klokgelui aansteken.
===

Klokgelui
Het is avond en de nacht gaat komen.
De dag ligt achter ons
En we zullen ons te ruste leggen.
Laten we stil zijn tot God.
De brandende kaars is ons een teken
dat Christus leeft, die met ons is,
het Licht dat schijnt in de duisternis.
Votum
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Amen
Lofzegging

Schuldbelijdenis
Hemelse Vader, in de stilte van de nacht
leggen wij onszelf in uw handen;
Gij weet het goede dat vandaag tot stand is gekomen,
Gij kent ook al ons tekortschieten en falen.
Wij bidden U: aanvaard ons met al wat vruchtbaar in ons is
vergeef waarin wij tekortschoten en geen recht deden
en buig om en breng tot leven
al wat verstard en dor geworden is.
Bewaar ons deze nacht in uw vrede.
In Jezus’ naam.
Amen.

Psalm
We lezen Psalm 4 en doen dat op een ‘verhoogde toon’. We nodigen je uit om de woorden
mee te reciteren. Begin en einde: In vrede leg ik mij neer, bij U ben ik veilig. (LB 2013,4b)

2. Als ik roep, verhóor mij, *
o God van mijn ge - rech - tig héid!
In de benauwdheid hebt U rúimte voor mij gemaakt. *
Wees mij genadig en luister naar - mijn - ge béd.
3. Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schánde maken? *
Hoelang zult u het lege liefhebben, de - leu - gen zóeken?
4. Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling áfgezonderd; *
de HEERE hoort als ik - tot - Hem róep.
5. Wees ontzet, maar zóndig niet; *
spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, - en - wees stíl.
6. Breng offers van geréchtigheid *
en vertrouw - op - de HÉERE.
7. Velen zeggen: Wie zal ons het góede doen zien? *
Verhef over ons het licht van Uw - aange - zicht, HÉERE!
8. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegéven *
dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in - over- vloed hádden.
9. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slápen, *
want U alleen, HEERE, doet mij – vei - lig wónen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Géest,
nu en altijd en in de eeuwen der – eeu - wen. Ámen

Lezing
Mattheüs 11, 25-30
25. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de
aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge
kinderen hebt geopenbaard.
26. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
27. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de
Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
28. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29. Neem
Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust
vinden voor uw ziel;
30. want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
Moment van inkeer en verstilling
Laten we in stilte de gelezen woorden overdenken.
Neem b.v. één woord of één regel, die je raakt.
Blijf daarbij en breng voor God wat dit bij je oproept aan dank of gebed.
Gebed
Heer, wij danken U in dit avonduur
dat Gij ons hebt gegeven
om onder uw bescherming deze dag te beëindigen;
dat Gij ons kracht gegeven hebt tot onze arbeid
en ons draagt door uw barmhartigheid.
Wij bidden U, Heer,
doe tot zegen worden
al wat ons benauwt en bezwaart.
Zoals de vruchten van het veld rijpen
onder zonneschijn, wind en wolken,
laat ons zo rijp worden voor uw oogst.
Wij bidden U, hemelse Vader,
dat Gij de glans van uw aangezicht
wilt laten schijnen
over de mensen, die wij liefhebben,
over de mensen, die wij moeilijk kunnen verdragen.
Van U zijn wij, in het licht en het donker der tijden.
Gij zegent onze uitgang en onze ingang,
in eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed
Nu de nacht gaat komen
en we ons te ruste zullen neerleggen,
brengen we in stil gebed
onze persoonlijke dank en beden bij God,
die ons in liefde kent en ziet.
Onze Vader (Liedboek 2013, 369b)

Lied: O grote Christus, eeuwig Licht (Weerklank 517: 1, 3 en 7)
O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.
Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid',
Daar 't in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drie-enig God, U zij al d' eer.
Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige Héer,
Vader, Zoon en Hèilige Géest.
Amen

