
 

ELG Woerden, 14e na Trinitatis, 13 september 2020, 
voorganger: ds. Jan Compagner, organist: Jeroen de Haan, ambtsdrager: Bernice Smith-Janssen, 

lector: Bert Kranenborg, koster: Leon Gol 

   
 
Welkom, door de ambtsdrager 
 
Orgelspel - praeludium: Koraalbewerking over 
psalm 84 van Maarten Vos (*1941) 
 
 

• wie kan gaat staan    
 
Introïtuspsalm: Psalm 84: 1, 6 omsloten door de 
antifoon: ‘O God, onze beschermer, zie en aan-
schouw het aangezicht van uw gezalfde. In uw 
voorhoeven is mij één dag meer toch dan dui-
zend jaren.’ 
 

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. opdat wij weer in vrede leven. 
v. Amen. (wij gaan zitten) 
 
Smeekgebed  
Kyrie  - Heer – roep om ontferming 
Gloria in excelsis – Ere zij God in den hoge 
 
Groet - salutatio  
v. De Heer zij met u 
a. en met uw geest 
       
Zondagsgebed - collecta  
 …. door Jezus Christus, onze Heer. Amen.   

  
Korte inleiding op de lezingen 
 
Lezing uit de profeten: Jesaja 56, 1 – 8  
(lector, uit de Naardense bijbel) 
 

 
Gradualepsalm: Psalm 118: 3, 6 
 
Lezing uit de brieven: Galaten 5, 16 – 24  
(lector, uit de NBV) 
 
Zondagslied: Lied 146a: 1, 2 
 
Aankondiging van het evangelie 
 

• wie kan gaat staan 
 
Halleluja - Loof de Heer 
 

 

 

‘Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, 

wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.’ 

 

 

 

Lezing van het Evangelie: Lukas 17, 11 – 19 
(Naardense bijbel),  
 
besloten met: 
v. Lof zij U, Christus! 
a. in eeuwigheid. Amen. 
 

• wij gaan zitten  
 
Preek 
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Preeklied: Gezang 71 Liedboek voor de Kerken 
 

 
 
2     Tien melaatsen gingen henen  
       en genazen, maar slechts ene,  
       slechts een vreemde, dankte Hem,  
       kerende, met luider stem. 
       En hij vroeg: ‘waar zijn de negen?  
       Waarom hebben zij gezwegen  
       en vindt slechts een vreemdeling  
       woorden van verheerlijking? 
 
3     Heer, als wij, melaats van harte,  
       tot U roepen uit de verte  
       en Gij zegt: ‘gaat heen, wordt rein’,  
       laat ons dan die ene zijn.  
       Laat de dank in onze monden  
       woorden vinden voor het wonder.  
       Laat ons lovend tot U gaan  
       om wat Gij ons hebt gedaan. 
 

Tekst: Muus Jacobse 
Melodie: Jaap Geraedts 

 
Mededelingen  
 
 
 
 
 
 
 

Gebed over de gaven (ambtsdrager) 
 
Voorbeden,  
waarin opgenomen de gebedsintenties uit de 
Annakapel 
v. …. Laten wij de Heer bidden: 
a. Heer, ontferm U  
 
Stil gebed - Onze Vader (met gesproken doxolo-
gie) 
 

• wie kan gaat staan 
 

Slotlied: Lied 841: 1, 2, 4 
 
Zending en zegen  
v. ….    
a. Amen   

 
Naspel - postludium: Fuga in b-klein ‘speciaal ge-
componeerd voor Dr. Felix Mendelssohn op 9 
september 1837’. Componist Samuel Wesley 
(1766-1837) componeerde dit een dag voor zijn 
ontmoeting met Felix Mendelssohn-Bartholdy.  
 
 
 
 
 
 
Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen ge-
doofd. Het licht wordt de kerk uitgedragen, de 
wereld in. Voorganger, ambtsdrager en lector 
volgen het licht, richting uitgang. We bewaren 
de stilte tot na het orgelspel. Let bij het verlaten 
van de kerk op de aanwijzingen van de ambts-
drager. 


