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inleiding op het avondgebed 

 
Vespers: bijeenkomsten in een sfeer van bezinning en meditatie. 

Avondgebeden. Stilte. Met als doel de weg terug naar God te gaan. In te keren 

in jezelf. Te luisteren naar je hart, waar de goddelijke vlam nooit dooft. 

 

Als thema kozen we als vespergroep voor ‘opstaan’. Het is het kernwoord van 

Pasen, het feest waar we naar uitzien. En het is onze hoop voor de toekomst. Na 

ruim een jaar van lock down, al dan niet intelligent, van beperkt sociaal contact, 

van gesloten winkels en horeca en van online kerkdiensten, zien we uit naar 

opstanding uit de beperkingen. We willen de toekomst tegemoet gaan. 

Maar wat is werkelijk opstaan? Is het zoveel als mogelijk terugkeren naar hoe 

het ‘vroeger’ was? Of is het iets anders? En wat dan? Wat betekent opstaan 

voor jouzelf? 

 

We besluiten de gebeden met het ‘Luthers Avondgebed’. Het is een tekst die 

gebaseerd is op Lukas 24,29 (uit het verhaal van de Emmaüsgangers). Het is 

niet van Maarten Luther zelf, maar heeft sinds het midden van de vorige eeuw 

in de Lutherse traditie een belangrijke plaats gekregen. 

Bij de uitgang kunt u een gave doen voor het Leger des Heils. U kunt uw 

bijdrage in een collectezak doen waar u langs loopt op weg naar de uitgang. 

 

Wilt u, als u hier als kerkganger komt, bij binnenkomst uw naam opschrijven? 

(In verband met eventueel contactonderzoek.) 

 

Op het moment dat we deze vespers voorbereiden, weten we nog niet of er 

kerkgangers bij de vespers mogen zijn. We hopen het van harte! 

Hoe dan ook zullen we de liederen nog door enkele mensen moeten laten 

zingen. De grote afstand tot de zangers beperkt sterk het besmettingsrisico. 

Wie wil, kan wel meeneuriën. En natuurlijk mag iedereen meedoen met de 

beurtspraak.  

 

We wensen u een goede Stille Week toe. 
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liturgie voor de viering 

van het avondgebed in de Stille Week 
 

Muziek 
 

… stilte … 
 

Lied: ‘Wij gaan de nacht door, het duister’ (t. Luis Rosales en psalm 42,2-3,  

m. Jacques Berthier; Liedboek 895) (driemaal) 

 

Wij gaan de nacht door, het duister, 

op zoek naar het levend water. 

Enkel de dorst zal ons licht zijn, 

enkel de dorst zal ons licht zijn. 
 

vg God, ik verlang naar u, 

  zoals een hert verlangt naar helder water. 

allen Met heel mijn hart verlang ik naar u, 

  u bent de God die leven geeft. 

 

De twee tafelkaarsen worden aangestoken aan het licht van de paaskaars 

die brandt in de ontmoetingsruimte. 

 

Lezing / verhaal: 

zondag 28 maart Markus 14, 66-72 

maandag 29 maart Johannes 8, 1-11 

dinsdag 30 maart   Romeinen 8, 25  Maar als wij hopen op wat nog niet  
       zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.  

woensdag 31 maart verrassing 

 

… stilte … 
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Lied voor de Stille Week: ‘Wil je opstaan en mij volgen?’ (t. John Bell en 

Graham Maule, m. Schotse volksmelodie, vert. Gert Landman; Iona 40) 

28 maart: vers 1+2; 29 maart: vers 1+3; 30 maart: vers 1+4; 31 maart:  

vers 1+5 

 

1. Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam? 

Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij? 

 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 

Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 



 5 

 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’ 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 

      30 maart: vers 1+4; 31 maart: vers 1+5 

 

1. Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam? 

Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij? 

 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’ 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

  Gebeden 

  vg Eeuwige, onze God, in de stilte zoeken wij U.  

  allen Wees ons nabij. 

  vg Kom wonen in de ruimte van ons hart. 

  allen Wees ons nabij. 

 

De voorganger spreekt enkele gebedsintenties uit. Elke gebedsintentie wordt 

besloten met de acclamatie: (t. Kris Gelaude, m. Arnout Malfliet, uit: 

‘woestijnlied’) 

 

Trek door ons heen, een stroom van genade. Nu en altijd. 

 

Hierna kan ieder die dat wil hardop of in stilte een eigen gedachte toevoegen en 

daarbij een kaarsje aansteken. 
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Ten slotte bidden we het ‘Luthers Avondgebed’:  

 

allen Heer, blijf bij ons,  

  want het is avond en de nacht zal komen. 

 

  Blijf bij ons en bij uw ganse kerk  

  aan de avond van de dag, 

  aan de avond van het leven 

  aan de avond van de wereld. 

 

Blijf bij ons  

met uw genade en goedheid 

met uw troost en zegen 

met uw woord en sacrament. 

 

Blijf bij ons  

wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

 

Blijf bij ons  

in leven en in sterven, 

in tijd en eeuwigheid. Amen 

(‘Luthers Avondgebed’; t. G.C. Dieffenbach) 

 

… stilte … 
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Hymne: ‘Jezus, om uw lijden groot’ (t. Jan Wit, m. anoniem; Liedboek 558) 

28 maart: vers 1+2+3; 29 maart: vers 4+5+6; 30 maart: vers 7+8; 31 maart: vers 

9+10 

 

1. Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 

vorst die op een ezel rijdt 

en om Sions onwil schreit, 

Kyrie eleison. 

 

3. Om de zalvind door een vrouw, 

vreugdeolie, geur van rouw, 

teken van wat komen zou, 

Kyrie eleison. 
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       Maandag 29 maart 

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 

Kyrie eleison. 

 

5. Here, om uw bloedig zweet, 

als Ge alleen de wijnpers treedt, 

om de kelk vol bitter leed, 

Kyrie eleison. 

 

       6. Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 

als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

Kyrie eleison. 

 

Dinsdag 30 maart: 

7. Om het woord van goddelijk recht 

dat Gij tot uw rechters zegt, 

- zelf hebt ge uw geding beslecht, - 

Kyrie eleison. 

 

8. Om de doornen van uw kroon, 

om de geseling en de hoon, 

roepen wij, o Mensenzoon, 

Kyrie eleison. 

 

Woensdag 31 maart: 

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij, 

om de speerstoot in uw zij, 

ga aan onze schuld voorbij, 

Kyrie eleison. 

 

 

10. Heer, om uw vijf wonden rood, 

om uw onverdiende dood, 

smeken wij in onze nood, 
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Kyrie eleison. 

 

 

Zegenbede 

  vg Eeuwige God, zegen en behoed ons, 

  allen doe uw aangezicht over ons lichten, wees ons genadig 

  vg en geef de wereld vrede. 

  allen Amen. 

 

Muziek 

 

Collecte in de Stille Week bij de uitgang: voor het Leger des Heil 
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Voorgangers,  musici en zangers  in deze avondgebeden: 

 

zondag 28 maart       Ellie Boot; Simon Drost 

     Mari, John en Rianne 

maandag 29 maart  Lieske Duim; Simon Drost 

     Mari, Ellie, Annahes 

dinsdag 30 maart  Simon Drost; Erik van Veelen 

     Jeannette, Marius, Mari 

woensdag 31 maart  Cees Otte; Dinie Jager 

     Mari, Ellie, Harmen 

 

 


