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Avondgebed in de Stille week 

 
 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? 
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Vanaf 19.30 klinkt er muziek uit de passietijd 
 
Inleidend woord van welkom 
 
Aansteken van een kaars, in de kerk en thuis 
 
Moment van stilte 
 
Lied: Jezus, U bent het licht in ons leven (Taizélied naar Augustinus)  
    we zingen het drie keer 
 

 
 
Bemoediging: Jesaja 40, 31 (NBV) 
 

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 
zij slaat haar vleugels uit als een adelaar, 
zij loopt, maar wordt niet moe, 
zij rent, maar raakt niet uitgeput 

 
Drempelgebed: 
 

Goede God, 
we lopen voortdurend 
tegen drempels op 
die het contact met u  
in de weg staan. 
Drempels in onszelf, 
van geen tijd, geen rust 
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en geen zin hebben. 
Drempels om ons heen: 
Andere dingen  
die om aandacht vragen  
en heel belangrijk zijn 
 
Goede God, 
help ons over die drempels  
heen te stappen. 
Geef dat we u ontmoeten  
en aangeraakt worden door uw licht. 

 
Lezing: Exodus 3: 13-14 (NBV) 
 
Maar Mozes zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat 
de God van hun voorouders mij gestuurd heef, en ze vragen: Wat is de 
naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoorde God 
hem: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik zal er 
zijn heeft mij naar u toegestuurd. 
 
 
Lied: Ik zal er zijn voor jou, Evangelische liedbundel 292, vers 1, 3 en 4 

 
1 Ik zal er zijn voor jou 

zo heeft de Heer gezegd. 
Ik zal er zijn voor jou, 
met vrede en met recht. 

 
3 Ik zal er zijn voor jou 

een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou 
Ik ben er altijd bij. 

 
4 Ik zal er zijn voor jou 

ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou 
mijn licht straalt om je heen. 
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Lezing: Johannes 8:12 (NBV) 
 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld. 
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven 
geeft. 
 
Lied: Lied 601, Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
Zo zwaar en droevig als wij zijn 
Niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos en onvindbaar zijn. 

 
2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 

 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 

Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Lezing: Matteüs 5: 14-16 (Bijbel in gewone taal) 
 
Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen 
zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet 
een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis.  
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Zo moeten jullie ook een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan 
zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse 
Vader eren. 
 
Stilte 
 
Persoonlijk verhaal  
 
Lied: 1005, Zoekend naar licht 
 
1 Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

3 Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst.  
Maak ons uw brood, breek voor ons allen,  
U bent de vredevorst. 

  
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Avondgebed 
 

Als alles stil wordt om ons heen,  
als binnen in ons ook de stilte wordt ontdekt, 
laat dan, o God, die stilte klinken,  
zingen als een lied dat adem vindt in U,  
dat van de vrede weet in U,  
een lied waarin wij thuis komen bij U en bij onszelf. 
Geef ons de ruimte voor de rust,  
waarin de zwaarte van ook deze dag van onze schouders wordt 
genomen. 
Bewaar ons voor de nacht.  
Herschep ons in de slaap.  
Geef ons de droom of even al voorgoed het leed geleden is,  
de tranen afgewist voor eens en voor altijd. 
Amen 

Sytze de Vries - Bij gelegenheid (I) 
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Moment van muziek: een bewerking van J. Brahms over lied 376, Ziel, 
mijn ziel, aanvaard uw luister, treed tevoorschijn uit het duister om u met 
licht te sieren 
 
Zegenbede van St.Patrick 
 

De Eeuwige is voor je 
om je de juiste weg te wijzen. 
De Eeuwige is achter je 
om je te beschermen tegen gevaar. 
De Eeuwige is bij je 
om je in zijn armen te sluiten. 
De Eeuwige is onder je 
om je op te vangen als je dreigt te vallen. 
De Eeuwige is in je 
om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Eeuwige is om je heen 
als een beschermende muur 
wanneer anderen over je heen vallen. 
De Eeuwige is boven je 
om je te zegenen. 
Zo zegent jou de almachtige en barmhartige God,  
de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. 
Amen. 

 
Muziek na de dienst: Johannes Brahms, bewerking over: O Welt ich 
muss dich lassen 
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