
Orden voor het avondgebed in de Stille Week 
 
Maandag – Elly Teunissen 
 
Orgelmuziek 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Psalmgebed: 

- Lezen: Psalm 27:1-5 
- Zingen: NLB 27 : 4, 7 

 
Enkele woorden ter inleiding op de Schriftlezing: 
Eén daad, één gebaar kan meer zeggen dan duizend woorden. 
Soms hébben we geen woorden voor wat we denken, aanvoelen, vermoeden. 
Maar liefde vindt altijd een weg om zichzelf uit te drukken. 
 
Lezing: Johannes 12:1-8  
 
Muzikale meditatie 
 
Gebeden eindigend met het Luthers Avondgebed (zie pagina 4) 
 
Lied: NLB 563 : 1, 2, 3, 4 
 
Zegenbede (vrij te kiezen of tekst op pagina 4) 
 
 
 
 
  



Dinsdag – Jos Maris 
 
Orgelmuziek 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Psalmgebed: 

- Zingen: NLB 116 : 1, 2, 3 
- Lezen: Psalm 116 : 8-16 
- Zingen: NLB 116 : 8 

 
Enkele woorden ter inleiding op de Schriftlezing: 
De weg die Jezus moest gaan, heeft Hem niet overrompeld en is Hem niet als iets 
onverwachts overkomen. 
Hij zag aankomen wat er ging gebeuren. Hij heeft het onder ogen gezien. 
Het hielp Hem om te denken aan graankorrels die in de aarde vallen en juist zo vrucht 
dragen. 
Loslaten, prijsgeven, verliezen – van Jezus leren we wat die woorden voor ons kunnen 
betekenen. 
 
Lezing: Johannes 12:20-26 
 
Muzikale meditatie 
 
Gebeden eindigend met het Luthers Avondgebed (zie pagina 4) 
 
Lied: NLB 650 : 1, 2, 3, 6, 7 
 
Zegenbede (vrij te kiezen of tekst op pagina 4) 
 
  



Woensdag – Anke Ferdinandusse 
 
Orgelmuziek 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Psalmgebed: 

- Lezen: Psalm 142 : 2-7 
- Zingen: NLB 142 : 1, 6, 7 

 
Enkele woorden ter inleiding op de Schriftlezing: 
‘Uw Naam worden geheiligd’ heeft Jezus zijn leerlingen leren bidden. 
Zelf werd Hij altijd door dat verlangen vervuld: de Naam van zijn hemelse Vader 
grootmaken. De eerste bede van het Onze Vader was zijn missie. 
Alleen, grootmaken betekent in het koninkrijk van God iets totaal anders dan het in 
onze wereld vaak inhoudt. Grootmaken gebeurt daar waar iemand niet terugdeinst 
voor het ultieme offer. 
 
Lezing: Johannes 12:27-36 
 
Muzikale meditatie 
 
Gebeden eindigend met het Luthers Avondgebed (zie pagina 4) 
 
Lied: NLB 653 : 1, 4, 6, 7 
 
Zegenbede (vrij te kiezen of tekst op pagina 4) 
 
  



Luthers avondgebed 
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. 
 
 
Zegenbede 
Moge wat op je weg komt 
jou tot zegen zijn: 
de vreugde van de ontmoeting, 
de pijn van de ontbering, 
de tijd van de verwachting, 
het genot van de volheid, 
de kaalte van het gemis. 
 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
dat je ogen met mildheid kijken, 
dat je handen open zijn en opbouwen, 
dat je luistert tot in het zwijgen, 
dat je woorden oprecht zijn 
en dat je in hart en nieren bewogen bent 
om de mens op je weg. 
 
God zegene jouw weg, 
moge jouw leven tot Gods eer zijn. 
 


