
Avondgebeden 2020 
 

Groene of Willibrordkerk, Oegstgeest 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laat mij in vrede slapen onder Uw bescherming 

en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen (D. Bonhoeffer) 

 

 

 

 

 

 

om 19:30 uur op de woensdagen  

4, 11, 18, 25 maart en 1 april  

in aansluiting op de sobere maaltijden 

in de Veertigdagentijd 

 

en op woensdag 8 april  

in de Goede Week 
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Bij binnenkomst: Stilte 

Rond 19.30 uur: 

Aanvangslied: 62b ‘Mon ame se repose’ 

Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen 

Mijn heil komt van Hem 

Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede. 

 

Welkom 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

V: In het begin, toen het nog heel donker was, 

zei God: ‘Laat er licht zijn!’ 

A: En er was licht. 

V: In het begin,  

voordat de tijd bestond, voordat de mensen bestonden, 

voordat de wereld begonnen was, 

A: was God. 

V: Hier en nu, 

tussen ons in, naast ons, 

helderder dan de lucht, dichterbij dan onze adem 

A: is God. 

V: In alles wat komt, 

wanneer wij tot stof zijn weergekeerd 

en de menselijke kennis voltooid is, 

A: zal God zijn. 

V: Niet wanhopig om de aarde, maar vol plezier in haar, 

niet boos op de wereld, maar klaar om die te verlossen 

door Jezus Christus, 

door de kracht van de heilige Geest, 

A: was God, is God, zal God zijn. 

 

Lied 513: 1 ‘God heeft het eerst woord’ 
 

 

Thema en schriftlezing:  

 

4 maart: Schepping van licht en duisternis: Genesis 1: 1-5 
 

Zingen lied 162: 1 ‘In het begin lag de aarde verloren 

 

11 maart: Schepping van hemel en aarde: Genesis 1: 6-8 
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Zingen lied 162: 2 

 In het begin zijn de wolken en luchten, 

in het begin is de hemel ontstaan. 

God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 

zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 

 

18 maart: Schepping van het jonge groen: Genesis 1: 9-13 
 

Zingen lied 162: 3 

 In het begin is de aarde gekomen, 

in het begin uit de diepte der zee. 

In het begin kwam het gras en de bomen, 

bloeien de bloemen en graasde het vee. 

 

25 maart: Schepping van de lichten: Genesis 1: 14-19 
 

Zingen lied 162: 4 

 In het begin zijn de sterren gaan branden, 

in het begin kwam de zon en de maan. 

Boven het land en de zee en de stranden 

wijzen zij wegen en tijden aan. 

 

1 april: Schepping van de vogels en de vissen: Genesis 1: 20-25  
 

Zingen lied 162: 5  

 In het begin kwamen vogels gevlogen, 

in het begin werd hun lied al gehoord. 

Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 

God schiep de dieren, elk naar hun soort. 

 

8 april: Schepping van de dieren en de mens: Genesis 1: 26-31 
 

Zingen lied 162: 6 

 In het begin riep God mensen tot leven, 

in het begin was het woord in hun mond. 

Wat was het goed om op aarde te wonen, 

wat was God blij dat de wereld bestond. 

 

Gedachten ter bezinning bij de lezing  
 

 

Zingen ter verstilling een meditatief lied uit Taizé met een tekst van 

D. Bonhoeffer 

2x in het Duits en 2x in het Nederlands 
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Moment van inkeer en bezinning - wij zetten ons avondgebed 

voort met een langer moment van stilte 

 

Zingen lied  ‘Gezegend die de wereld schiep’ (GvL nr 558) 

 

in beurtzang -  te beginnen aan de kant waar het koororgel staat: 
 

1. Gezegend die de wereld schept, 

de dag uit nacht tot leven wekt, 

het licht der zon roept en de maan, 

de sterren om op wacht te staan. 

 

2.   Gezegend die de aarde maakt, 

de grenzen van de zee bewaakt, 

ontluiken doet het jonge groen, 

de kleurenpracht van elk seizoen. 

 

3. Gezegend die een woonplaats maakt 

voor wat beweegt en ademhaalt: 

de dieren in het vrije veld, 

de vogels in hun zingend spel. 

 

4. Gezegend die de mensen roept 

tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 

om voor elkander te bestaan 

in eerbied voor zijn grote naam. 

 

5. Gezegend zijt Gij om uw woord 

dat ons tot vrede heeft bekoord, 

tot leven dat van lijden weet 

en liefde die geen einde heeft. 

 

6. Gezegend zijt Gij om de Geest 

die van de aanvang is geweest: 

de adem die ons gaande houdt 

en in het eind in U behoudt. 

 

Gebeden 

 

Voorbede, na iedere gebedsintentie 

V: daarom bidden wij U 
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A: Lied 368d ‘Houd mij in leven’ 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

 

Hierna kan ieder een kaarsje aansteken onder het herhalend zingen 

van ‘Als alles duister is’ 

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer 

dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 

 

Avondgebed  van Dietrich Bonhoeffer, 1943 

 

Heer, mijn God. 

Ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht, 

ik dank u dat u lichaam en ziel tot rust laat komen. 

Uw hand lag over mij heen, behoedde en bewaarde mij. 

Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag  

en help dat ik allen van harte vergeef 

die mij onrechtvaardig hebben behandeld. 

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming 

en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen. 

Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe, 

dit huis, mijn lichaam en ziel. 

God, uw heilige naam zij geloofd. 

Amen. 

 

 

Bij het uiteengaan 

 

 God van Adam en Eva 

van Abraham en Sara 

van Mozes en Mirjam 

Blijf bij ons 
 

 God van Simeon en Anna, 

van Marta en Tomas 

van Dietrich Bonhoeffer en van Etty Hillesum 

Blijf bij ons 
 

 Blijf bij ons en ga met ons mee, 

want we vertrekken omdat we bij elkaar horen 

in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 
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Toelichting bij afbeelding op voorkant 

9 april, Witte Donderdag, is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd 
terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, 
gedichten en gebeden. Menselijker dan in Bonhoeffer’s poëzie kan het niet: 

blijvend engagement, aangevochten geloof en emoties op de vierkante meter 
van cel en literatuur. 
Jeltje Hoogenkamp heeft schilderijen gemaakt bij de gedichten en gebeden 
van Bonhoeffer. Een reeks van dertien werken mét twee inleidende panelen. 
In de maand maart worden ze tentoongesteld in de Regenboogkerk te 

Oegstgeest. 
De afbeelding op de voorzijde heeft Jeltje Hoogenkamp gemaakt bij de 

volgende regels uit het Avondgebed dat wij in deze avondgebeden telkens 
zullen bidden ter afsluiting van de gebeden (zie pagina 10): 
 

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming 
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen. 

 
Het inspireerde Corrie Kopmels tot het volgende Avondgebed: 
 

Mijn ochtend, mijn middag, mijn avond, 

ik vouw ze op. 
 

Dat het rumoer in mezelf 
langzaam wegsterven mag. 
dat met de troostende geluiden 

die de watervogels maken 
ook de slaap zal komen. 
 

Ik nestel me, 

Trek de nacht over me heen. 
 

 

Thema schriftlezingen 
De avondgebeden in deze 40dagentijd hebben als thema schepping en 

herschepping.  
We gaan zes weken lang op weg langs de zes dagen van de schepping. Zo 
leren we onze agenda af te stemmen op Gods agenda; ons handelen af te 
stemmen op het scheppende en bevrijdende handelen van de Eeuwige, 
schepper van hemel en aarde, gezegend zij zijn Naam. 
 

Veertig dagen van bezinning, misschien van aanvechting, van zoeken en 
hopelijk vinden van nieuwe kracht. Zo gaan we deze Veertigdagentijd door: 

met onze eigen vragen en twijfels, in het spoor van wie ons zijn voorgegaan, 
in het gezelschap van anderen die ook opgaan naar Pasen: het feest van 

schepping en herschepping. 
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Aan deze avondgebeden werken o.a. mee:  ds. Pieter Kleingeld, 

pastoraal werkers Gerrie Kooijman en Alice Siepelinga, ds. Rian 

Veldman, ds. Aart Verburg, ds. Iris van der Heul, organist Cor de 

Jong, gemeenteleden van de PGO, GKV en NGK en parochianen van 

de Parochiekern H. Willibrord. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GKV Oegstgeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


