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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden, 
14 februari 2021 

 
voorganger: ds. Bob Becking, organist: Jeroen de 
Haan, ambtsdrager: Peter Slob, lector: Ingeborg 
Piers, koster: Robert Fris, technicus: Aart de Haan 

‘De stilte zingt U toe, o Here…’ (Psalm 65: 1) 
 

Liturgie voor de zondagse viering tijdens de 
verlengde lockdown, waarbij er niet gezongen 
mag worden.  

 
De voorbereiding  
Welkom, door de ambtsdrager  
 
Praeludium, onderwijl aansteken van de 
tafelkaarsen (door ambtsdrager): 
Koraalbewerking over de melodie van Psalm 31 
van Jan D. van Laar (*1936) 
 
Openingswoorden 
In de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest.  
Amen.   
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed (vrij naar Psalm 65)  
… stil gebed …  
 
De stilte zingt u toe: 
Lof voor U, o God.  
Maak ons ontvankelijk voor uw stem.  
Open ons voor uw stilte.  
Verdrijf met uw licht de duisternis 
doorbreek de bankring van ons falen. 
Dat de weldaad van uw huis,  
ons vervult, 
uw heil ons omringt.  
Amen.   
 
Psalm van de zondag  
Laten we bidden met de woorden van de psalm, 
omsloten door de antifoon: 
 
Wees voor mij een rots, een toevlucht, 
een vesting die mij redding biedt. 
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw 
naam. 

 
Psalm 31 strofe 1 en 6 
 
Gloria patri: Liedboek 195 (orgel)  
 
Kyriegebed, besloten met: 
Kyrie eleison 
Heer, ontferm U 
Christe eleison 
Christus, ontferm U 
Kyrie eleison 
Heer, ontferm U.  
 
Gloria  
Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, bij de 
mensen een welbehagen  
 

Glorialied (orgel) Lied 302  in een bewerking van 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

 
De Heer zij met U 
en met uw geest.  
 
Zondagsgebed 
… door Jezus Christus, onze Heer.  
amen.  
 
De Schriften  
Eerste lezing uit het oude testament: Psalm 122 
 
Zondagslied Lied 909 (orgel)  
 
Evangelielezing (allen gaan staan):  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op ons pad. Halleluja.  
 
Lezing uit het evangelie: Lucas 18: 31 - 43, 
besloten met: 
… Lof zij U Christus,  
in eeuwigheid, amen.  

Musica pro Deo: Voluntary IX opus 6,  in e-minor 
van John Stanley (1712-1786) 
 
Preek  
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Gebeden en gaven  
 
Mededelingen  
 
Gebed over de gaven (ambtsdrager)  
 
Voorbeden, telkens besloten met 
Heer, in uw goedheid 
Hoor ons gebed.  
 
Onze Vader… 
 
Zending en zegen 
Zegen, besloten met: 
Amen.  
 
Orgelspel, onderwijl doven van de tafelkaarsen: 
drie delen uit de partita ‘Was Gott tut, das ist 
wohlgetan’ van Johann Pachelbel (1653-1706) 
 
 


