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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden 
  

2e van de Voleinding, 14 november 2021 

 

voorganger: ds. Jan Compagner, organist: Jeroen 

de Haan, ambtsdrager: Peter Slob, lector: Louise 

Graner, koster: Sijmen Hijkoop, technicus: Paul 

Rooij 

 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: Koraalprelude ‘Rechter in 

het licht verheven’, Jaap Dragt (1930-2003) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Psalm 9: 1, 4, 5 omsloten door de 

antifoon: ‘Hij bestuurt de wereld rechtvaardig. Hij 

velt over de volken een eerlijk vonnis. Voor 

onderdrukten is Hij een burcht, een burcht in 

tijden van nood’.  

(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.       opdat wij weer in vrede leven. 
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 

Lezing uit Thora:  Genesis 18: 22 - 33  (NBV 21) 

Gradualepsalm: Psalm 5: 1, 2, 3, 7 

Epistellezing: II Tessalonicenzen 1: 3 - 10a 

(Naardense Bijbel) 

Zondagslied: Lied 1008 

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord: ‘De hemel verkondigt Gods 

gerechtigheid. Hijzelf treedt op als 

rechter.’ (Ps. 50:6)  

https://www.youtube.com/watch?v=tJYHG_UTzpU


2 
 

  

v. Evangelielezing: Mattheüs 25: 31 - 46 

(NBV 21) 

a. Acclamatie:  

 

* wij gaan zitten  

Preek  

Preeklied 974 

Mededelingen 

Inzameling der gaven onder orgelspel 

Gebed over de gaven  

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

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

a. Lied 368j 

Onze Vader, Pater Noster, met gezongen 

doxologie:  

 

Slotlied: Lied 907 

Zegenbede, besloten met:  

 

 

Naspel, Postludium: Koraalbewerking ‘Jesu, 

meine Freude’, BWV 610 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 gaan achter het 

licht aan, richting uitgang. We bewaren de stilte tot na 

het orgelspel.) 


