
 
oecumenische avondgebeden in de 

veertigdagentijd 2021 
 

in de Lutherse kerk in Woerden 

 
rond de zeven werken van barmhartigheid 

 
24 februari, 19.00 uur  

thema: de dorstigen laven 
 

voorgangers: Nelleke de Jong 
  Yvonne Littel   
organist: Jeroen de Haan 
 

 
Stilte  
 
Woord van welkom  
 
Aansteken van de tafelkaarsen  
 
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!  
 
Introductie bij de lezingen  
 
Lezen Psalm 42: De gelijkenis van het hert (Karel 
Eykman) 
 
Schriftlezing: Johannes 4: 5 - 15  
 
Gezongen wordt: Lied: lied 23 d  
‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder….’ 
 

Stilte  
 
Orgelspel:  
'Adagio e dolce' uit Triosonate III, BWV 527, 
J.S. Bach 
 
Gebeden / Gebed in stilte  
 
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 3 maart, om 19.00 uur. 
Het thema is dan: de vreemdeling onderdak 
geven. 

 


