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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden, 
11 april 2021 

 
Tweede zondag van Pasen, een zondag met drie 

namen: Quasi modo geniti (‘als pasgeboren 

kinderen’), of Dominica in albis (‘zondag in witte 

kleren’) of Beloken Pasen  

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek, organist: 
Jeroen de Haan, ambtsdrager: Bernice Smith, 
lector: Erik Fledderus, koster: Leon Gol, technicus: 
Henk Burggraaff 

 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: ‘Jubelt God ter eer’ (psalm 

81) in een bewerking van Cor Ardesch (*1959) 

Intrede 

Introïtuspsalm: zingen Psalm 81: 1, 2 en 3 omlijst 

door de antifoon: ‘Halleluja! Weest begerig als 

pasgeboren kinderen naar de loutere, geestelijke 

melk. Halleluja!’ (1 Petrus 2: 2) 

(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 

Lied 299e 

 

Groet, Salutatio  

 

Zondagsgebed, Collecta  

v. (gebed voor de zon- of feestdag)  … door Jezus 

Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

(eventueel: aandacht voor de kinderen en/of 

korte inleiding op de lezingen)  

Eerste lezing: Hooglied 5: 2 - 8  

Gradualepsalm: Psalm 116: 1 en 2  

Epistellezing: 1 Johannes 5: 1 - 10a  

Zondagslied: Lied 620: 5, 6, 7 (orgelvers) en 12  

Evangelielezing: Johannes 20: 19 - 31  

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord: Dit is de dag die Heer heeft 

gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. 
(Psalm 118: 24) 

  

v. (lezing van het Evangelie) 

a. Acclamatie: Lied 620: 10 en 11  

* wij gaan zitten  
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Prediking  

Preeklied: Lied 636  

Mededelingen 

Gebed over de gaven  

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

v. (voorbeden) … laten wij de Heer bidden:  

a. Lied 368f  

Onze Vader, Pater Noster, met gezongen 

doxologie:  

 

Slotlied: Lied 633: 1, 4 en 5  

Zegenbede, besloten met:  

 

 

Naspel, Postludium: ‘Lof zij God in de hoogste 

troon’ (lied 619) in een bewerking van Jeroen de 

Haan (in opdracht gecomponeerd t.g.v. Pasen 

2020) 

(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.) 
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