
Orde van dienst voor Zondag Laetare, 14 maart 2021, liturgische kleur: roze   

Evangelische Lutherse Gemeente te Woerden  

voorgangers: Nelleke de Jong / ds. Maarten Diepenbroek, organist: Jeroen de Haan, ambtsdrager: Peter 

Slob, lector: Ellen Gol, koster: Leon Gol 

VOORBEREIDING 

Welkom door ambtsdrager  

Orgelspel   Courante (1624) van Peter Cornet (ca. 1575-1633) 

Intrede 

Introïtuspsalm Psalm 122: 1 en 3 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’  

omsloten door de antifoon: Lied 535e ‘Verheug u met Jeruzalem’ 

Tijdens het zingen wordt het licht aangedragen 

 

Votum:  

v.  In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

a.  Amen. 

 

Bemoediging  

v.  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a.  die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Schuldbelijdenis 

v.  (belijdenis van schuld en bede om vergeving) … zo bidden wij: 

a.  Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot het eeuwige leven. 

v. Amen 

 

Wij gaan zitten 

Kyrie 

 

 



Gebedsgroet 

 

 

Zondagsgebed    

v.  Laat ons bidden. 

God, boven alle machten, geef ons dat wij, die naar onze werken worden geoordeeld, bevrijd 

mogen worden van onze ongerechtigheid en ons geborgen weten in uw liefde en zo in de 

vertroosting van uw genade mogen herademen. Door Jezus Christus onze Heer… 

a.  Amen 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Lezing Oude Testament:    Zacharia 8: 19 - 23 

 

Zondagslied:     Lied 176: 1, 5, 6 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ 

 

Aankondiging van het evangelie 

Wie kan gaat staan 

Lezing uit het Evangelie:    Johannes 6: 1 - 15 

 

Acclamatie Lied 339f: ‘Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven’ 

Wij gaan zitten 

 

Prediking 

 

Preeklied:     Lied 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ 

 

 

 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

Mededelingen (door ambtsdrager) 

 

Gebed over de gaven (door ambtsdrager) 

 

Gebeden 

Voorbeden, telkens besloten met acclamatie: Lied 368e ‘God in de hemelen’ 

Stil gebed, besloten met: 

v.  God in de hemelen, zie naar ons om. 

 wijs ons de weg van het leven. 

a.  Amen.  

 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Inleiding 

 

 

 

Tafelgebed 

v.  U komt onze dank toe, 

 HEER onze God, 

overal en altijd, 

 door Jezus, onze Heer. 

Want Gij hebt omgezien  

naar mensen met honger en dorst: 



het brood van uw leven 

en de wijn van uw liefde 

reikt Gij ons aan, 

een maaltijd van overvloed 

voor alle volken 

stelt Gij in het vooruitzicht. 

Daarom, HEER onze God, 

voegen wij ons 

in het grote koor 

van allen die U eren en dienen, 

van de heiligen van naam 

en van al die kleine stemmen, 

van heel uw mensenvolk, 

genodigd aan uw maaltijd, 

en zingen wij uit alle macht: 

 

 

 

v. Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

Want Hij is uw roepstem, 

uw woord dat ons opricht, 

uw oog en uw oor 

voor wat leeft in ons hart, 

uw milde hand, 

die het brood met ons deelt 

en de beker doet rondgaan. 

Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 

nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 

 

Hij heeft in de nacht van de overlevering, 

 het brood genomen, 

daar de dankzegging over uitgesproken, 

het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 

en gezegd: 



  Neemt en eet 

  dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 

  doet dit tot mijn gedachtenis. 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, 

daar de dankzegging over uitgesproken, 

hem rondgegeven 

en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

dat voor u en voor velen vergoten wordt 

tot vergeving van zonden. 

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 

tot mijn gedachtenis. 

Acclamatie Lied 407a: ‘Zijn dood gedenken wij’ 

 

 Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze 

schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking maar verlos 

ons van het kwade.  

 

 

Het brood wordt gebroken en de wijn geschonken, terwijl gezongen wordt:  

 

 



 

Delen van brood en wijn 

 

Interludium  Intermezzo in d-klein van Flor Peeters (1903-1986) 

 

Dankzegging 

 

  

 

Slotlied:  Lied 418: 1, 2 ,3 ‘God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven’ 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Heenzending 

 

Zegen 

v. Zegenbede 

 
 

Naspel  Fughetta in D-Dur van Friedrich Wilhelm Schüzte (1807-1888) 

 

(Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd.  

Het licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in.) 


