
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Orde van dienst voor de Lauden 
op zondag 16 augustus 2020 

10.30 uur  
in de Lutherse Kerk te Woerden  

 
 
 
 
 
 
 

Bij deze orde van dienst heeft u tevens een liedboek nodig. 
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Dit jaar staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Er is veel aandacht voor 
allerlei gebeurtenissen en personen uit de Tweede Wereldoorlog . 
Zo herdenken we dit jaar ook dat het 75 jaar geleden is dat Dietrich 
Bonhoeffer is vermoord.  
Op 9 april 1945, enkele weken voor het einde van de oorlog, werd hij in 
Flossenburg door de Nazi’s vermoord. Hij verbleef - vanwege zijn 
radicale keus voor verzet tegen het Hitler-regime – de laatste jaren in 
gevangenschap. 
In die periode schreef hij brieven, gedichten en gebeden.  
Het zijn indringende teksten, die later door  zijn vriend Eberhard Bethge 
werden gebundeld onder de titel ‘Widerstand und Ergebung’  (‘Verzet 
en overgave’).   
In elk van vier Lauden staat een gedicht van Bonhoeffer centraal. 
Tijdens zijn isolement vond hij de ruimte om te schrijven. In het hier en 
nu kunnen wij  ‘het moeten volgen van regels, afstand houden en  
quarantaine’, ervaren als beperkend, eenzaam en alleen.   
In de komende vier Lauden staat elke week één van zijn gedichten 
centraal. We hopen dat Bonhoeffer een inspiratiebron mag zijn met zijn 
dichtregels  voor wat wij wellicht in deze tijd ervaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
lectoren: Maarten van Diggelen en Karin Timmerman 
organist: Jeroen de Haan 
zangers: Maarten en Joke van Diggelen, Arjen en Paula 

Polderman 
koster:  Hans Brouwer 
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In deze Lauden volgen wij lied 190a uit het liedboek. 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Stilte 
 
Welkom 
 
*wie kan gaat staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing   zie lied 190a  
 
*wij gaan zitten 
 
Morgenlied lied 216 
 

Gedicht: Stadia op weg naar vrijheid van Bonhoeffer 
 
Gedachten over de gedichten 
 
Gedicht: Stadia op weg naar vrijheid deel2 
 
Meditatieve stilte 
 
Muzikaal intermezzo:  improvisatie op psalm 121 
 
Gedicht bij de Stadia van Corrie Kopmels 
 
Zingen:           

Op De weg naar de vrijheid       
Tekst: René van Loenen, melodie ps 121       
   
Je komt de vrijheid op het spoor,  
trouw aan die ene stem, 
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op zoek, geleid door hem,  
standvastig, kalm en onverstoord:  
geheim om uit te leven  
en uitzicht van Godswege. 
       
Door wat je durft,  
in wat je doet, bezield door wat je drijft,  
gesterkt door wat beklijft, 
ga je de vrijheid tegemoet:      
het spel is op de wagen, 
je wordt door God gedragen.  
      
Je hebt de vrijheid aangeraakt, 
niet verder reikt je kracht. 
De avond valt, de nacht. 
Maar hij die niet, die nooit verzaakt,  
hij zal het licht bewaken,      
je taak, je droom volmaken. 
       
Wanneer de dood de muren slecht  
van jouw verstikt bestaan, 
dan breekt de vrijheid aan 
die met geweld je werd ontzegd.  
Gods oog doet je herleven,      
hij zal je vrijheid geven.  
         
Voorbeden 
… zo bidden wij  ‘Heer, ontferm U’ 
Stil gebed  
Onze Vader (samen uitspreken) 
 
Zegenbede met acclamatie zie lied 190a 

Uitgangscollecte bestemd voor BeZwa 


