
 

oecumenische avondgebeden in de 
goede week 2021 

 
in de Lutherse kerk in Woerden 

 
thema:  
‘Blijvende hoop in een donker bestaan’ 
(rond Psalm 42/43) 

 

dinsdag 30 maart, 19.00 uur 
 

voorgangers: Yvonne Littel 
  Jo Brückmann  
organist: Jeroen de Haan 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Psalm 42 en 43 vormt in het boek van de Psalmen 
een eenheid. De drie delen ervan worden steeds 
afgesloten met: 
 

Wat buigt ge u neer, mijn ziel,  
    wat zijt ge ontrust in mij?  
Stel gij op God uw hoop:  
    eenmaal loof ik hem wéér  
    die mij bevrijdt – mijn God. 

 
Met name deze woorden vormen de ‘rode draad’ 
in de drie oecumenische avondgebeden op de 
maandag, dinsdag en woensdag in de goede 
week. 

 
 
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!  
 

Gezongen wordt:  psalm 31: 4 en 6 
 
Psalmwoorden die te denken geven:  
Psalm 42,  7 - 12 
(vertaling Gerhardt/Van der Zeyde) 
 
Gezongen wordt: Lied: lied 942: 2 
‘Mijn dagen zijn door twijfel overmand‘ 
 
Uit het evangelie:  Lukas: 9, 43b – 45 
 
Orgelspel –kort intermezzo 
 
Een tekst:  TEGEN DE MACHTELOOSHEID 
 (naar 2. Korintiërs 4, 6 – 11, 
 Niek Schuman) 
 
Stilte 
 
Orgelspel: Choralbearbeitung ‘Freu dich sehr, o 
meine Seele’, opus 65/5 van Sigfrid Karg-Elert 
(1877-1933)  
 
Gebed: KYRIE EN GLORIA 

(René van Loenen  – bij ‘Goede machten’ 
van Dietrich Bonhoeffer) 

 
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. 

 
Gezongen wordt: Lied: lied 266 
‘Die ons schiep’ 

 
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! 
 
Orgelspel - de tafelkaarsen worden gedoofd  
 
 

Ook op  woensdag 30 maart is er weer een 
oecumenisch avondgebed, om 19.00 uur. 

 
 


