
SAMENZANG 

 

MUZIEK 
 

hertaling Psalm 80: Huub Oosterhuis 
voorbeden: Niek Schuman, Wij zijn de eersten niet, p. 24v 

De gebeden zijn een bewerking van de middeleeuwse ‘O-antifonen’, een reeks van zeven 
gebeden waarin Christus wordt aangeroepen bij zijn zeven oud-testamentische titels: 
Sapientia – wijsheid | Adonai – Heer | Radix Jesse – wortel van Jesse | Clavis David 
– sleutel van David | Oriëns – morgenster | Rex gentium – Koning der volken | 
Emmanuel – God met ons. De beginletters van deze titels vormen – van achter naar 
voren – de zin ‘ERO CRAS – MORGEN ZAL IK ER ZIJN!’ 
De O-antifonen worden vanaf 17 december in de vespers gebeden, elke avond één, de 
laatste op 23 december: morgen, op de avond van 24 december begint het kerstfeest: 
Hij zal er zijn!   
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MIDDAGGEBED IN DE ADVENTSTIJD 



MUZIEK 
 
V Op het midden van deze dag blijven wij even stilstaan. 

Laten wij onze harten en handen opheffen tot God, 
die het midden van ons leven is: 
Heer, onze God, 
laat ons midden in ons dagelijks werk voor U staan,  
geef ons de moed en de kracht, 
om het ene nodige te zoeken 
en te doen wat goed is in uw ogen. 

Allen Amen. 
 
SAMENZANG 
 

 

Allen 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 dage-
lijks 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. 

ZEGENBEDE 
 
V Laten wij nu gaan in vrede 

en bidden wij om de zegen van God.  
 
 Zegen met uw Licht onze ogen, 

Allen opdat zij opengaan 
en het goede zien in elke mens. 

 
V Zegen met uw Licht onze monden, 

Allen opdat zij woorden spreken 
die goed doen en vrede brengen. 

 
V Zegen met uw Licht onze handen, 

Allen opdat zij zich uitstrekken 
naar de mens die naar ons toekomt. 

 
V Zegen met uw Licht onze voeten, 

Allen opdat zij wegen gaan van gerechtigheid 
en van zorg om mensen. 

 
V Zegen met uw Licht heel ons menselijk bestaan 

Allen opdat er troost is voor de verdrietige 
en hoop voor de wanhopige; 
opdat bitterheid kan wijken voor mildheid, 
wantrouwen vlucht voor vertrouwen. 

Zo bidden wij tot U, onze God. 

Amen. 



V O KONING der volken, 
die de mensen hebt verstrooid over de aarde  
om de aarde te beheren – 
kom 
en doorbreek alle onverzoenlijkheid, 
verenig de naties 
en leer hen de taal van de vrede. 

 
V O IMMANUEL, God-met-ons, 

onze Heer, onze Leraar, 
onze Redder, onze Hoop – 
kom 
en hoor toch al het klagen, 
zie toch al het lijden, 
word met ontferming bewogen 
en kom!  

Allen O Gij hemelen, geeft nu dauw op aarde, 
zend uit de wolken de Rechtvaardige! 

V In stilte brengen wij voor U 
wat leeft in de ruimte van ons hart. 

STILTE 

V Hemelse Vader, 
hoor en verhoor al onze gebeden 
in de naam van Jezus, uw Zoon, 
die ons heeft leren bidden: 

Psalm 80 
De Psalm wordt gebeden, beurtelings door de ene en de andere helft van 
de gemeente, om en om. Het ‘Ere zij de Vader’ wordt door allen gezegd. 

Herder van Israël, hoor ons gebed, 
laat onze ogen uw heerlijkheid zien, 
wek uw kracht en kom ons bevrijden! 

Wees hier aanwezig, licht in ons midden, 
wees onze heiland, dat wij herleven! 

O Heer, God van de machten, hoe lang nog 
keert Gij U toornig af als wij bidden? 

God van de machten, wees onze heiland,  
wees hier aanwezig, dat wij herleven! 

Brood van tranen moesten wij eten, 
een vloed van tranen liet Gij ons drinken. 

God van de machten, wees hier aanwezig,  
licht in ons midden, dat wij herleven!   

Zie uit de hemel neer op uw wijnstok, 
zoek hem weer op en koester het stekje, 
dat Gij toch eigenhandig geplant hebt. 

Wees hier aanwezig, licht in ons midden, 
wees onze heiland, dat wij herleven! 

Trek uw handen nooit meer af 
van hem die Gij hebt uitverkoren, 
de mens, de zoon van uw genade. 

God van de machten, wees onze heiland,  
wees hier aanwezig, dat wij herleven! 

Wij zullen nooit meer van U weggaan, 
maak ons nieuw en wij roepen uw naam: 

God van de machten, wees hier aanwezig, 
licht in ons midden, dat wij herleven! 

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



LEZING 

LIED 

VOORBEDEN  

V O WIJSHEID van oeroude tijden, 
door wie de wereld is geschapen, 
geordend en ingericht ten goede, 
kom 
en weerspreek alle leugen, 
weersta alle dommekracht, 
ontzenuw alle onzin 
en ontmasker alle verdwazing. 

 

V O HEER van Israël, 
die temidden van de goden 
uw woord hebt gesproken – 
kom 
en onttroon alle machten, 
verbreek alle knechting, 
spreek woorden van recht 
en leer de tyrannen uw wegen. 

Allen O Gij hemelen, geeft nu dauw op aarde, 
zend uit de wolken de Rechtvaardige! 

V O WORTEL van Isaï, 
die zich opricht als een banier, 
als een baken voor de volken - 
kom 
en verhef U, verzamel de verdrevenen, 
geef de ontwortelden grond 
en stel uw verlossing niet langer uit. 

Allen O Gij hemelen, geeft nu dauw op aarde, 
zend uit de wolken de Rechtvaardige! 

V O SLEUTEL van David, 
die opent waar niemand kan sluiten 
en sluit waar niemand kan openen – 
kom 
en open de deur naar de vrede, 
bevrijd wie worden benauwd, 
leid de gemartelden uit hun pijn 
en zet de draak voorgoed gevangen. 

Allen O Gij hemelen, geeft nu dauw op aarde, 
zend uit de wolken de Rechtvaardige! 

V O MORGENSTER in het Oosten, 
zon der gerechtigheid, 
die nacht en nevel verdrijft – 
kom 
en schijn over de aarde, 
verjaag de schaduw van de dood, 
verwarm wat verkild en verstijfd is 
en laat uw gerechtigheid eindelijk dagen. 

Allen O Gij hemelen, geeft nu dauw op aarde, 
zend uit de wolken de Rechtvaardige! 


