
 
oecumenische avondgebeden  

 
in de veertigdagentijd  en de goede week 2022 

in de Lutherse kerk in Woerden 

 

thema:  
‘Bronnen van hoop in de woestijn’ 

 

 
 

woensdag 9 maart  

‘Een bittere bron’  
 

voorgangers: Jo Brückmann 
  Jan Compagner 
organist       : Klaas Doornbos 
 

 
 



 
Wij zijn stil……  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  
 
Woord van welkom 
 
Opening: Lied 192a   

 
 
Korte introductie rond het thema van deze viering 
 
We zingen: psalm 86: 1, 2 en 7 
 
Lezing uit het Oude Testament:   Exodus 15, 20 - 27  
 
 
 
 



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

 
Iets dat een bron van hoop lijkt te zijn – in de woestijn, maar toch 
bitter tegenvalt. Herkenbaar? 
 
Mara – zo liet – in het verhaal van Ruth – Noömi zich noemen toen ze 
terugkeerde uit Moab; bitterheid! Kan bitterheid werkelijk omslaan in 
hoop? Anders gezegd: zijn er wegen van Mara naar Elim, de plaats 
met twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen? 
 
In de woestijn klinken de woorden van de Heer – woorden die kunnen 
genezen?  
 

 
Stilte , met aansluitend orgelspel  
 

We zingen:  lied 542 
 
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. 



We zingen als ‘themalied’: lied 895  
 
Voorg.:  In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken. 
  Alleen de dorst zal ons licht zijn. 
  

 
 
Voorg.:  Mijn ziel dorst naar God, de levende God. 
  Wanneer zal ik zijn aanschijn zien? 
 



Afsluiting: lied 192b  
 

 
 
De tafelkaarsen worden gedoofd  
 
Stilte 
 
 
 
 
 

Het volgende oecumenisch avondgebeden vindt plaats op 
Woensdag 16 maart, om 19.00 uur. 
Het thema is dan: ‘Bron van de roepende’ 


