
Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden, 
3e zondag van Advent, 13 december 2020 

voorganger: ds. Wim van Beek, organist: Jeroen 
de Haan, ambtsdrager: Bernice Smith-Janssen, 
lector: Anke van Ansenwoude,  
koster: Hans Brouwer 
 

Welkom, door de ambtsdrager  
 

Orgelspel, Praeludium: Canzona in G-Dur,  
BuxWV 175 van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 

* wij gaan staan 

Opgangslied 461: 1, 2, 3  
(tijdens het zingen wordt het licht aangedragen, en 
de tafel- en drie adventskaarsen ontstoken) 
 

Gelofte, Votum  
v. In de Naam van de Vader en de Zoon en de hei-
lige 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. opdat wij weer in vrede leven. 

* wij gaan zitten  

Psalm: Psalm 85: 1, 4 omsloten door de antifoon 
‘Verblijdt u in de Heer te allen tijde. Nogmaals: ver-
blijdt u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen 
bekend zijn. De Heer is nabij. Verblijdt u in de Heer 
te allen tijde. Nogmaals: verblijdt u!’ (Philipp. 4: 4-5) 

 

KYRIE –roep om ontferming 

Heer God, wees toch genadig 
want uw wereld is in nood 
zoveel mensen die verdrukt zijn 
zoveel mensen zonder brood 

Heer, wij bidden om ontferming 
voor de vrede, om het recht 
om de heelheid van uw schepping 
breng uw aarde toch terecht. 

 

 

 

 

 

 

EN TOCH: Ja, het zal heel anders worden, 

en wie weet begint dat heden al 
met een dag die bloeit van vreugde 
omdat Gods licht verschijnen zal 

Het  Beloftelied 455:3 

Groet, Salutatio  

v. De Heer zij met u 
a. en met uw geest.  

v: Zondagsgebed  
"              … door Jezus Christus, onze Heer." 
a. Amen. 

Lezing Oude Testament: Jesaja 35: 1 - 10 

Gradualepsalm: Lied 85a: 1, 4 

Epistellezing: Jakobus 5: 7 - 10 

Zondagslied: Lied 466:  1, 4, 7 

Evangelielezing  

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer : Lied 338f 

Evangelielezing:  Matteüs 11: 1 - 10 

v. Lof zij U, Christus 
a. in eeuwigheid, amen.  

* wij gaan zitten  

Prediking  

Preeklied: Lied 450 

Mededelingen 

Gebed over de gaven  

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 
gebedsintenties uit de Anna-kapel  
v. (voorbeden) … zo bidden wij:  
a. Heer, bewaar ons in uw dienst.   

Stil gebed en Onze Vader (gesproken)  

Slotlied: Lied 511: 1, 5, 7 

Zegen, beantwoord met gesproken amen.  

Naspel, Postludium: ‘Ich ruf' zu dir, Herr Jesu 
Christ’, BWV 639 van J.S. Bach (1685-1750) 
 

(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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