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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden 

13e na Trinitatis, 11 september 2022 

 

voorganger: ds. Bob Becking, organist: Jeroen de 

Haan, ambtsdrager:  Jannie Rooij, lector: Louise 

Graner, koster: Hans Brouwer, technicus: Ruud 

Woelders 

 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: 2 variaties op de melodie 

van psalm 74 van Jan Pieterszoon Sweelinck 

(1562-1621) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Psalm 74: 1, 10, 13, 14 omsloten 

door de antifoon: ‘Geef acht, o Heer, op uw 

verbond en vergeet niet voor immer het leven van 

uwe ellendigen, Sta toch op, o God! Voer toch uw 

rechtsgeding.’  

(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. en laat ons weer in vrede leven 

a. Heer, vergeef ons wat wij misdeden  

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 zon- of feestdag)  … door Jezus 

Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Korte inleiding op de lezingen 

Eerste lezing uit OT:  Jesaja 33:2 - 9 

Gradualepsalm: Psalm 107: 1, 2, 17 

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord: ‘Loof, dienaren van de Heer, 

loof de naam van de Heer. De naam van 
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de Heer zij geprezen van nu tot in 

eeuwigheid.’ (Psalm 84: 12)  

  

v. Evangelielezing Lucas 10: 25 – 37  

a. Acclamatie:  

 

* wij gaan zitten  

 

Prediking  

Lied 992 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven onder orgelspel 

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

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

a. Lied (acclamatie) 368h 

Credo: Lied 340b 

Nodiging tot de Tafel 

Praefatio 

 

 

Sanctus en Benedictus 

 

Tafelgebed 

Onze Vader, Pater Noster, met gezongen 

doxologie:  

 

Agnus Dei  
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Vredegroet – pax Domini 

Communio, waaronder Tafelmuziek: Andante e 

dolce, uit triosonate III, BWV 527/2 van Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) 

Na de Communio spreekt voorganger:  

‘Reiken we elkaar in gedachten de hand. - Brood 

uit de hemel en de wijn van het Koninkrijk, zo 

maakt God ons heel opdat wij elkaar helen en tot 

zegen zijn. Amen.’ 

Postcommunio 

 

Slotlied: Lied 650 

Dismissio – heenzending (gezongen) 

V: Ga heen in de vrede van de Heer. 

A: God zij lof en dank. 

Zegen 

 

 

Naspel, Postludium: Allegro uit: ‘Cornet 

Voluntary’ van John Travers (1703-1758) 

 

(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.) 


