
 

 

 

oecumenische avondgebeden  

 

in de veertigdagentijd  en de goede week 2022 
in de Lutherse kerk in Woerden 

 

thema:  

‘Bronnen van hoop in de woestijn’ 

maandag 11 april, 

dinsdag 12 april, 

woensdag 13 april 

  om 19.00 uur  

 
Bij deze orde van dienst heeft u tevens een liedboek nodig. 

Wilt u dit boekje na de dienst in de kerk laten liggen? 

Woensdagavond  kan het mee naar huis. 
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maandag 11 april 

 

‘ Ik ben de bron’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorgangers: Jo Brückmann en Marian Tilstra 

organist: Jeroen de Haan 

koster:  Leon Gol 

technicus: Aart de Haan 

lay-out:  Maria Knöps 
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Wij zijn stil……  

 

De tafelkaarsen worden aangestoken  

 

Woord van welkom 

 

Opening: Lied 192a 

voorzang:  ontvonkt de vlam van uw nabijheid, 

allen:  Laat uw licht ons leiden! 

voorzang: een vuurkolom het duister door 

allen:  Laat uw licht ons leiden! 

voorzang:  en van de nieuwe dag ons teken. 

allen:  Laat uw licht ons leiden! 

voorzang: In de lichtkring van uw liefde verzameld, 

allen:  Laat uw licht ons leiden! 

voorzang: nu hier de avond valt, 

                            zingt ons de stilte uw naam ter eer. 

allen:  Laat uw licht ons leiden! 

 

 

Korte introductie rond het thema van deze viering 

 

Zingen: lied 911 

 

 

 

Lezing uit het Evangelie: Johannes 4: 1 – 18 en 25 - 26 
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Stilte 

 

….om over na te denken in de hierna volgende stilte….. 

 

De Samaritaanse vrouw in deze lezing staat in het geloof der 

voorvaderen en zij vertrouwt dat ooit de Messias zal komen. Langs de 

weg van verrast en gezien worden, haar vragen en Jezus’ antwoorden, 

komt ze stapsgewijs tot het weten dat de man die nu voor haar staat, 

Jezus, zelf de bron van levend water is. Daarmee komt een eind aan een 

leven als stilstaand water. 

Vraag: weet u nog langs welke stappen u tot geloof en verdieping 

daarvan kwam? Wie of wat hielp u die stappen te zetten? Wat houdt uw 

leven 

Orgelspel 

 

Zingen: lied 188 

(voorgangers: vers 1 en 2, allen refrein, allen vers 3 en 4 + refrein) 

   

 

Gebeden  / Gebed in stilte  

Onze Vader (oecumenische tekst) 

 

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. 
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Zingen ‘themalied’: lied 895  

 

Voorganger:  In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken. 

  Alleen de dorst zal ons licht zijn. 

  

 
 

Voorganger:  Mijn ziel dorst naar God, de levende God. 

  Wanneer zal ik zijn aanschijn zien? 
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Afsluiting: lied 192b  

voorzang: en wij de nacht ingaan, maar leven in het licht, 

allen:  Wees onze vrede! 

voorzang:  laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon, 

allen:  Wees onze vrede! 

voorzang: zegen ons en wie ons nastaan 

  met het licht van uw ogen! 

allen:  Laat uw licht ons leiden, 

  wees onze vrede! 

 

 

 

De tafelkaarsen worden gedoofd  

 

Stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


