
 

Orde van dienst van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden 

Zondag 15 maart 2020 - Zondag Oculi  
   
Voorganger: Ds. Jan Compagner, Ambtsdrager: Agnes ten Hoeve 
Lector: Ellen Gol, Organist: Jeroen de Haan 
 
Bij de bloemschikking: Het volk is murw door de dwangarbeid. De stenen symboliseren de puinhoop en de 
staf is een teken van trouw en leiderschap. De klimop representeert het altijddurende verbond van de Eeu-
wige. 
 
Welkom 
 
Voorspel -  Praeludium:  Preludium in G-Dur, BWV 884 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
*wie kan gaat staan    
 
Intrede - Introïtus 
Psalm 25: 7, 8, 9 en 10, omsloten door de antifoon: ‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer, want hij voert 
mijn voeten uit het net.’ 
  
(Tijdens het zingen van de psalm wordt het licht aangedragen)   
Gelofte - Votum  
v.  In de Naam van de Vader en de Zoon   

  en de heilige Geest.  
a.          Amen.   
  
Bemoediging - Adjutorium  en Schuldbelijdenis - Confiteor  
Lied 291d 

  
*wij gaan zitten   
 
Smeekgebed  
 
Kyrie eleison 
 
Groet  - Salutatio 
       

      
 
          
         
              
 
 

Zondagsgebed  - collecta  
 v.       … door Jezus Christus, onze Heer      
a.        Amen.    
  
Aandacht voor de kinderen en/of korte inleiding op de lezingen 
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Lezing uit de Tora : Exodus 6: 2 - 9 en  6: 28 - 7: 7 (vertaling: Naardense bijbel) 
 
Gradualepsalm: Psalm 115: 1, 3, 4, 5 
 
Aankondiging van het evangelie 
 
*wie kan gaat staan   
 
Lezing van het Evangelie: Lukas 11: 14 - 28  
 
Acclamatie: Lied 339f    
 
*wij gaan zitten  
 
Preek    
 
Preeklied: Lied 607 
 
Mededelingen  
 
Inzameling der gaven onder orgelspel: improvisatie 
 
Gebed over de gaven (door ambtsdrager) 
 
Voorbeden met gezongen acclamatie (Lied 368d)  
 
Stil gebed.   
 
Onze Vader - Pater noster (met gezongen doxologie) 

 
 

*wie kan gaat staan  
 
Slotlied: Lied 835  
 
Zending en zegen 
 

Naspel - Postludium: Adagio van John Bennett (1735-1784) 
 
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. 


