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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden, 

Doop van de Heer, 10 januari 2021 

voorganger: ds. Pieter Endedijk, organist: Jeroen 

de Haan, ambtsdrager: Peter Slob, lector: Bas 

Verberne, koster: Robert Fris  

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: ‘Christ, unser Herr, zum 

Jordan kam’ van Johann Pachelbel (1653-1706) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Psalm 100 omsloten door de 

antifoon ‘Zie, nu komt de Heer en in zijn hand is 

het rijk en de kracht en de heerlijkheid.’  

(tijdens het zingen wordt het licht aangedragen)  

Gelofte, Votum  

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

heilige Geest. 

a. Amen.  

Bemoediging, Adjutorium  

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

Schuldbelijdenis, Confiteor  

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 - Heer – roep om ontferming 

 

GLORIA IN EXCELSIS - Ere zij God in den hoge 

 

 

Groet, Salutatio  

 

 

 

 

Zondagsgebed, Collecta  

v. (gebed voor de zondag)  … door Jezus Christus, 

onze Heer. 

a. Amen. 

(eventueel: aandacht voor de kinderen en/of 

korte inleiding op de lezingen)  

Lezing Oude Test. : Jesaja 61: 1 - 4, 62: 11 – 12  

Gradualepsalm: Psalm 72: 4, 6 

Epistellezing: Romeinen 12: 1 - 6 

Zondagslied: Lied 522: 1, 5 

Evangelielezing  

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord: ‘Juich de Heer toe, heel de 

aarde, dien de Heer met vreugde’. (Psalm 

100: 1 - 2a)  

  

v. Matteüs 3: 13 - 17 
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* wij gaan zitten  

Prediking  

Preeklied: Lied 524 

Doopgedachtenis: 

Inleiding 

* wij gaan staan 

Apostolische Geloofsbelijdenis: 

v. Gelooft u in God de Vader, de Almachtige 

 Schepper van hemel en aarde? 

a. Ja, ik geloof! 

v. Gelooft u in Jezus Christus, 

 zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

 die ontvangen is van de heilige Geest, 

 geboren uit de maagd Maria, 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

 is gekruisigd, gestorven en begraven, 

 nedergedaald in het rijk van de dood, 

 op de derde dag opgestaan van de doden, 

 opgevaren naar de hemel, 

 en zit aan de rechterhand van God, de 

almachtige Vader, 

 vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

 de levenden en de doden? 

a. Ja, ik geloof! 

v. Gelooft u in de heilige Geest; 

 gelooft u de heilige katholieke kerk, 

 de gemeenschap der heiligen; 

 de vergeving der zonden, 

 de opstanding des vleses en het eeuwige 

leven? 

a. Ja, ik geloof! 

Het water wordt in de vont gegoten 

Zegening van het water 

Dooplied: Lied 353 

Mededelingen 

Gebed over de gaven  

 

Voorbede, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

v. (voorbede) … zo bidden wij:  

a. Lied 368c   

Stil gebed, slotgebed en Onze Vader (gesproken)  

Slotlied: Lied 686 

Zegen, beantwoord met gesproken amen.  

Naspel, Postludium: Christ, unser Herr, zum 
Jordan kam’ van een anonieme componist (uit 
een verzameling van ca. 1650) 
 

(Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd. 

Het licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in. 

Voorganger, ambtsdrager(s) en lector gaan achter het 

licht aan, richting uitgang. We bewaren de stilte tot na 

het orgelspel.) 

 


