
Avondgebeden 2023 
 

Groene of Willibrordkerk, Oegstgeest 
 

Aan tafel met Jezus 

 
 

Afbeelding: Margaret Ackland: Last Supper, 1993 

 

om 19:30 op de woensdagen  

1, 8, 15, 22, 29 maart  

(in aansluiting op ‘samen aan tafel’ op 1, 15 en 29 maart) 

in de Veertigdagentijd 

 

en op woensdag 5 april  

in de Goede Week  
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Aanvangslied: 388:1 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

 

Aansteken kaarsen 

 

Lichtzang: Licht van de wereld 

 

 

Openingstekst  

Niet om onze braafheid of vroomheid zijn we hier, 

niet omdat we zo geweldig zijn komen we samen rond de tafel. 

Nee, we zijn hier alleen maar omdat God ons nodig heeft en ons 

zoekt. Kom dus maar, laat de bagage van belangrijk willen zijn 

achter je, en ook de last van ontevredenheid over wie je bent. 

Er is iets groters, er klinkt een sterkere stem, die van Jezus, de 

gekruisigde en opgestane Heer. Hij wil ons ontmoeten aan zijn tafel, 

en zegt: ‘Vrede zij met jullie! Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 

voltooiing van deze wereld.’ Amen 

 

Aan tafel met Jezus  6 ontmoetingen 

 

Woensdag 1 maart:  Maria van Magdala 

Schriftlezing: Lucas 8: 1-3 

Lied 388: 5 

 

Woensdag 8 maart: Zacheüs  - de toeschouwer 

Schriftlezing: Lucas 19: 1-10 

Lied 388: 4 

 

Woensdag 15 maart: De vrouw die Jezus’ voeten zalfde 

Schriftlezing: Matteüs 26:1-13 

Lied 388: 2 

 

Woensdag 22 maart: Tomas – de twijfelaar 

Schriftlezing: Johannes 20: 24-29 
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Lied 388: 5 

 

Woensdag 29 maart: Judas – de verrader 

Schriftlezing: Matteüs 26: 20-30 

Lied 388: 4 

 

Woensdag 5 april: Petrus – de rots 

Schriftlezing: Matteüs 26: 69-75 

Lied 388: 4 

 

Gedachten ter bezinning bij de lezing  

 

Moment van inkeer en bezinning - Wij zetten ons avondgebed nu 

voort met een langer moment van stilte 

 

Improvisatie of Luisterlied 

 

Gebeden 

 

Voorbede, na iedere gebedsintentie 

v: daarom bidden wij U 

a: Lied 368d ‘Houd mij in leven’ 

 
Er is nu gelegenheid om een kaarsje aan te steken als een vorm van 

gebed onder het herhalend zingen van  ‘Innerlijk licht, o Jezus 

Messias’ 
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Bidden wij het gebed dat Jezus ons heeft overgeleverd… 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

in eeuwigheid. Amen. (NBV 21) 

 

Zegenlied 426: 1x EN 1x NL 
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Orgelspel 
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 7 

Thema: Aan tafel met Jezus 

De Veertigdagentijd is een periode bij uitstek om ons te bezinnen 

over wie we zijn, waar wij in willen geloven, wat geloven betekent 

voor ons dagelijks leven en samenleven. 

Dit jaar willen wij dat doen door stil te staan bij zes personen die wij 

kennen uit het Evangelie en die een rol hebben gespeeld in de laatste 

week van het leven van Jezus. Mensen met wie Jezus in gesprek is 

geweest en heeft gegeten.  

Wat is er tijdens die tafelgesprekken besproken? Door als het ware in 

de huid te kruipen van degene die in gesprek is met Jezus leren wij 

van deze ontmoetingen wie Jezus is; het geheim van zijn leven, zijn 

lijden, zijn sterven en zijn opstanding.  

 

Voor ieder avondgebed is er een hoofdpersoon uit het leven van 

Jezus die bij Hem zijn of haar verhaal doet. De hoofdpersoon laat ons 

achter met een of meerdere vragen die wij persoonlijk kunnen 

beantwoorden, maar ook gezamenlijk kunnen overdenken. Hiermee 

willen wij in deze Veertigdagentijd op weg gaan naar Pasen 

 

De hoofdpersonen voor de zes avondgebeden zijn: 

Woensdag 1 maart: Maria van Magdala 

Woensdag 8 maart: Zacheüs – de toeschouwer 

Woensdag 15 maart: De vrouw die Jezus’ voeten zalfde 

Woensdag 22 maart: Tomas de twijfelaar 

Woensdag 29 maart: Judas – de verrader 

Woensdag 5 april: Petrus – de rots 

 

Veertig dagen van bezinning en zoeken, in het spoor van die Ene, die 

het brood des levens is en de bron waaruit wij eindeloos kunnen 

putten. Die ons aanspoort brood en wijn, onze overvloed te delen 

met noodlijdende medemensen.  

 

ds. Rian Veldman, Mart Binnendijk, Marion Kuiper, Netty Moolenaar, 

Elisabeth Piret 
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Aan deze avondgebeden werken o.a. mee: pastoraal werker Alice 

Siepelinga, diaken Peter Winnubst, ds Richtsje Abma, ds. Pieter 

Kleingeld, ds. Rian Veldman, ds. Niek Smit, organist Leonard 

Seeleman, koster Dirk Jan de Ruijter jr. gemeenteleden van de PGO, 

GKV en NGK en parochianen van de Parochiekern H. Willibrord. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


