
Orde van dienst voor het avondgebed op donderdag 21 januari 2021, 20:30u 

tijdens de Week van gebed voor de eenheid van de christenen (17 t/m 24 januari 2021)  

 

voorgangers: Maria Knöps, Maarten Diepenbroek  

organist: Jeroen de Haan  

opnametechnicus: Aart de Haan  

 

Kort moment van welkom  

Orgelspel: koraalbewerking over de melodie van Psalm 4 van Gerrit ’t Hart (*1952) 

Tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken, u kunt op dit moment ook thuis een kaars 

aansteken.  

Openingswoorden  

God kom mij te hulp 

Heer, haast u mij te helpen.  

Haast U, o God, 

wees een plaats van bescherming, 

als een vluchteling zoek ik asiel, 

Geef mijn handen houvast 

aan de rots die Gij zijt,  

wees als een vesting voor mij.  

Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 

zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen, amen.  

Schuldbelijdenis 

Laten we God om ontferming vragen 

voor hetgeen waarin we tekort schoten.  

… stil gebed …  

Heer vergeef ons al wat wij misdeden.  

En laat ons weer in vrede leven.  

Amen.  

Psalmgebed: Psalm 4 (gelezen), besloten met: 

Orgel: Lied 195 

Schriftlezing: Deuteronomium 30, 11-20 

Korte stilte  

  



Beurtspraak na de stilte  

In uw handen Heer, beveel ik mijn leven.  

In uw handen Heer, beveel ik mijn leven.  

Want Gij Heer hebt ons verlost, uw waarheid heeft ons vrijgemaakt.  

In uw handen Heer, beveel ik mijn leven.  

Eer aan de Vader door de Zoon in de eenheid met de Geest.  

In uw handen Heer, beveel ik mijn leven.  

De lofzang van Simeon  

Uw dienaar laat Gij, Heer,  

nu naar uw woord in vrede gaan: 

mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd, 

dat Gij voor alle volken hebt bereid: 

een licht dat voor de heidenen straalt, 

een glorie voor uw volk Israël.  

Orgel: Lied 159a  

Onze Vader, oecumenische versie 

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.  

Voorbeden, ingeleid met de woorden: 

Heer, hoor mijn gebed 

en mijn roepen kome tot U.  

… voorbeden en stil gebed, besloten met:  

Luthers avondgebed: LB 202, gesproken  

Zegenbede  

Zegene en behoede ons,  

de almachtige en barmhartige Heer,  

Vader, Zoon en heilige Geest.  

Amen.  

Orgelspel: koraalbewerking over de melodie van Psalm 4 van Gerrit ’t Hart (*1952) 

Tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen gedoofd.  


