
 
oecumenische avondgebeden in de 

veertigdagentijd 2021 
 

in de Lutherse kerk in Woerden 

 
rond de zeven werken van barmhartigheid 

 
17 februari, 19.30 uur 
(Aswoensdagvesper) 

thema: de zieken bezoeken 
 
voorgangers: Jo Bückmann 
  Jan Compagner 
  ds. Maarten Diepenbroek 
organist: Jeroen de Haan 
 

 
Op de aswoensdag worden – voorafgaande aan 
de viering - de buxustakjes van de palmzondag 
van vorig jaar verbrand  
 
Stilte  
 
Woord van welkom   

 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Aandragen van de schaal met de as  
 
Intussen wordt gezongen:  
lied 536: ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 
Opening: lied 192a (gesproken)  
 
v.  Nu de avond valt, 
a. - Laat uw licht ons leiden! –  
v. ontvonkt de vlam van uw nabijheid, 
a. - Laat uw licht ons leiden! –  
v. een vuurkolom het duister door 
a. - Laat uw licht ons leiden! –  
v. en van de nieuw dag ons teken. 
a. - Laat uw licht ons leiden! –  
v. In de lichtkring van uw liefde verzameld, 
a. - Laat uw licht ons leiden! –  
v. nu hier de avond valt  

zingt ons de stilte uw naam ter eer.  
a. Laat uw licht ons leiden!  

 
 
Psalm, gesproken: Psalm 69, zoals dat door Hans 
Bouma is verwoord in de bundel ‘In de schaduw 
van de Psalmen’ 
 
Lezing uit de profeten:  Jesaja 58, 1 – 10   

 
Gezongen wordt:  lied 537: 2 en 4: 
‘Zo spreekt de God die alles weet en ziet…’ 
 
Woorden rond het thema van deze dag, 
genomen uit het 40dagenmagazine van Kerk in 
actie…. 

 
Stilte  
 
Orgelspel:  
'Lent' uit Triosonate VI, BWV 530, J. S. Bach 
 
Gebed   
 
Dienst van boete en vergeving   
 
Lezing: Mattheüs 6, 16 – 21  
 
Uitnodiging voor de veertig dagen  

 
Schuldbelijdenis  
 
Moment van stilte (…) 
 
       v.    Lam Gods, dat wegneemt de zonden der   
              wereld, 

a. ontferm U over ons. 
       v.    Lam Gods, dat wegneemt de zonden der   
              wereld, 

a. ontferm U over ons. 
       v.    Lam Gods, dat wegneemt de zonden der   
              wereld, 

a. geef ons uw vrede. 
 
De schaal met de as wordt opgeheven 
 
       v.  Omdat je bent uit stof van de aarde  (…) 
            Bekeert u en gelooft het evangelie 
 
Woord van vergeving 

 
        v.  Zien wij elkaar aan en bidden wij   
             elkaar toe:  



a. Moge de Heer je behoeden 
jouw zonden vergeven 
en je geleiden naar het eeuwige leven.  
Amen.  

 
Onze Vader… (oecumenische tekst) 
 

a. Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in 
de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
 

Afsluiting: lied 192b (gesproken)  
 
v. Nu hier de avond valt 
a. - Laat uw licht ons leiden, 
 wees onze vrede! –  
v. en wij de nacht ingaan, maar leven in het 

licht, 
a. - Wees onze vrede! –  
v. laat uw aangezicht over ons opgaan als  

de zon, 
a. - Wees onze vrede! –  
v. zegen ons en wie ons nastaan 
 met het licht van uw ogen! 
a. Laat uw licht ons leiden, 

Wees onze vrede! 
 
De tafelkaarsen worden gedoofd 
 
Stilte  
 
 

Het volgende oecumenisch avondgebed vindt 
plaats op woensdag 24 februari, om 19.00 uur. 
Het thema is dan: de dorstigen laven. 

 

 


