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Evangelisch-Lutherse Gemeente, 

Woerden,  2e na Epifanie, 17 januari 2021 

Kanazondag en begin van de ‘oecumenische 

week van gebed voor de eenheid van de 

christenen’  (17 t/m 24 januari) 

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek, organist: 

Jeroen de Haan, ambtsdrager: Bernice Smith-

Jansen, lector: Ellen Gol, streaming: Paul Rooij  

‘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): Improvisatie 

over de melodie ‘De stilte zingt U toe, o Here…’  

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: 

Psalm 66 

(hier leest de voorganger de introïtusantifoon + 

psalmverzen voor, zie Luthers Dagboek)  

Gloria patri: Lied 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 526  

Gebed van de zondag 

De Heer zij met U 

en met uw geest.  

Zondagsgebed 

… door Jezus Christus, onze Heer.  

amen.  

De Schriften  

Eerste lezing uit het oude testament:  
Hosea 2: 8 - 17 
  
Zondagslied (orgel): Lied 826   

Evangelielezing (allen gaan staan):  
Johannes 2: 1 - 11 
 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op ons pad. Halleluja.  

Lezing uit het evangelie, besloten met: 

… Lof zij U Christus,  

in eeuwigheid, amen.  

Musica pro Deo (orgel): 3 variaties op ‘Wij willen 

de bruiloftsgasten zijn’ van Klaas Bartlema (1918-

1997) gevolgd door geïmproviseerd slotkoraal.  
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Preek  

Credo (gesproken: Lied 340a) 

Gebeden en gaven  

Mededelingen  

Gebed over de gaven (ambtsdrager)  

Voorbeden, telkens besloten met 

Heer, in uw goedheid 

Hoor ons gebed.  

Gebed ter gedachtenis aan het heilig avondmaal  

Zending en zegen 

Zegen, besloten met: 

Amen.  

Orgelspel, onderwijl doven van de tafelkaarsen: 

koraalbewerking over lied 341 ‘Wir glauben all an 

einen Gott’, BWV 680 van Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele opmerkingen bij de muziek voor deze zondag: 

De melodie van lied 826 werd gecomponeerd door 

Wim Mennes die 25 jaar geleden op 12 januari 1996 

op 78-jarige leeftijd overleed. In het liedboek is dit de 

enige melodie van zijn hand. Hij en zijn leeftijds- en 

studiegenoot Klaas Bartlema raakten bevriend en 

werkten in de muziek met regelmaat samen.  

Bachs koraalbewerking over Luthers lied ‘Wij geloven 

allen in één God’ componeerde hij in 1739. Bach 

gebruikte alleen de eerste melodieregel van dit koraal 

om er een jubelende bewerking van te maken. 

Wanneer Bach fugatisch componeert is dit voor hem 

de hoogste compositievorm om God te loven. Op 

feestelijke wijze zingt Bach dit credo uit. Een groots 

contrast op deze zang-loze zondag die aanvangt met 

‘De stilte zingt U toe, o Here…’.  


