
Avondgebed 6 februari 2022 

 

Stilte 

 

Openingsvers 

Voorganger:  

Heer, ik roep U aan, kom mij toch helpen, 

luister naar mijn stem als ik tot U roep. 

Laat mijn bidden tot U opstijgen als wierook, 

mijn geheven handen U een avondoffer zijn. 

 

Aansteken Paaskaars 

 

Lofprijzing 

Allen:  

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. 

Halleluja. 

 

Lied 275 : Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

alle verzen 

 

Psalm 16 

 

Muziek  

 

Lezing : Lucas 5 : 1 t/m 11 

 
1   Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om Hem verdrong om 
naar het woord van God te luisteren, 2 zag Hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers 
waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3  Hij stapte in een van de boten, die van Simon 
was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht 
vanuit de boot. 4 Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi 
jullie netten uit om vis te vangen.’ 5   
Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U het 
zegt, zal ik de netten uitwerpen.’  
6  En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te 
scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat 
dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon 
Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig 
mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze 
gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon 
samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de 
boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden Hem. 
 

Overwegingen bij de lezing 

 

Moment van inkeer en verstilling 

 



Lied 158b : Een schoot van ontferming is onze God 

2 keer 

 

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader 

 

Lied 243 : O Heer mijn God, ook deze nacht 

verzen : 1, 2, 6 en 7 

 

Lofzang van Simeon Lucas 2 : 29 t/m 32 

 

Zegenbede 

Voorganger: 

De Heer schenke ons zijn zegen,  

Hij beware ons voor onheil 

en geleide ons tot eeuwig leven.  

Amen. 

 

Voorganger: 

Loven wij de Heer. 

 

Allen: 

Wij danken God. 

 

Stilte 


