
 

 

ELG Woerden, 12 juli 2020, 5e na Trinitatis, Voorganger: ds. Bob 
Becking, organist: Jeroen de Haan, ambtsdrager: Ariadne Rook, lector: 
Anke van Ansenwoude, koster: Hans Brouwer   
 
Welkom door de ambtsdrager 
 
Voorspel - praeludium: Bicinium 
over de melodie van psalm 27 
van Folkert Grondsma (1944-
2000) 
 
*wie kan gaat staan 
 
Intrede - Introïtus 
Eerste psalm: Psalm 27: 1, 7 
omsloten door de antifoon: 
‘Hoor, HEER, hoe ik luide roep: 
verwerp mij niet en verlaat mij 
niet, o God, mijn heil.’ (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. Heer, vergeef ons al wat wij 
misdeden. 
a. en laat ons weer in vrede 
leven.  
 
* wij gaan zitten  
 

Roep om ontferming - Kyrie 
eleison 
Ere zij God in den hoge - Gloria 
in excelsis Deo 
 
Groet - Salutatio 
v. De Heer zij met U 
a. en met uw geest 
 
Zondagsgebed - Collecta 
v. gebed voor de zondag 
 … door Jezus Christus, onze 
Heer. 
a. Amen. 
 
Eerste lezing: Micha 6: 1-8  
 
Zondagslied: Lied 673 
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EVANGELIELEZING  
v. (aankondiging van het 
Evangelie) 
 
 *wie kan gaat staan 
 
Halleluja - Loof de Heer 
Want God, de HEER, is een zon 
en een schild. 
Genade en glorie schenkt de 
HEER, zijn weldaden weigert hij 
niet aan wie onbevangen op 
weg gaan. (Psalm 84:12) 
 
Lezing van het Evangelie:  
Lucas 5: 1 - 11 
 
Acclamatie:  
v. Lof zij U christus! 
a. in eeuwigheid. Amen 
 
*wij gaan zitten 
 
PREDIKING 
 
Preeklied: Lied 538 vers 1, 4 
 
Mededelingen 
 
VOORBEDEN 
v. (voorbeden) … laten wij de 
Heer bidden:  
a. Heer, ontferm U 
 

ONZE VADER - Pater noster 
 
Slotlied: Lied 941 vers 1, 2, 4 
 
ZEGEN 
 
Naspel - Postludium 
Inventio IV, BWV 775 van 
Johann Sebastian Bach (1685-
1750) 
 
Tijdens het naspel worden de 
tafelkaarsen gedoofd. 
Het licht wordt de kerk 
uitgedragen, de wereld in. 
Voorganger, ambtsdrager(s) en 
lector volgen het licht 
en verlaten de liturgische ruimte. 
We bewaren de stilte tot na het 
orgelspel. 


