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Evangelisch-Lutherse kerk Woerden, 6e na Trinitatis, 19 juli 2020, 

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek, organist: Jeroen de Haan, ambtsdrager: Joke Compagner, 
lector: Loes van Daalen, koster: Jan Smith 

 

 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: Jaap Dragt (1930-2003), 

‘Rechter in het licht verheven’, Kyrie uit de 

orgelmis (Liedboek 1008)  

Intrede 

Introïtuspsalm: zingen Psalm 28: 1 en 4 omlijst 

door de antifoon: ‘De Heer is de sterkte van zijn 

volk, een burcht van heil is Hij voor zijn gezalfde. 

Verlos uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen en 

draag hen tot in eeuwigheid’ (Psalm 28, 8-9).  

(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.(belijdenis van schuld en bede om vergeving) … 

zo bidden wij: 

a. Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot 

het eeuwige leven.  

v. Amen.  

(wij gaan zitten)  

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  

v. (gebed voor de zon- of feestdag)  … door Jezus 

Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

(eventueel: aandacht voor de kinderen en/of 

korte inleiding op de lezingen)  

Eerste lezing uit de Profeten: Jesaja 48, 12-22    

Gradualepsalm: Lied 16a 

Epistellezing: Romeinen 6: 3 - 11 

Tussenspel, Interludium: geïmproviseerde 

koraalprelude bij het zondagslied ‘Christus naar 

wie wij heten’ (Liedboek 544)  

Evangelielezing  

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  
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v.  Psalmwoord of Evangelievers: 

‘Overvloedige vreugde is in uw nabijheid, voor 

altijd een lieflijke plek aan uw zijde’ (Psalm 16, 

11b)  

  

v. Matteüs 5: 20 - 26  

a. Acclamatie:  

Lof zij U, Christus! 

in eeuwigheid. Amen.   

* wij gaan zitten  

Prediking  

Preeklied: gezang 531 (Oud-Katholieke gezangboek)  

 

 
2. Wie naar het altaar gaat, 
en zich verzoenen laat, 
moet God en ’t goed beminnen; 
haat laat de Boze binnen. 
 
3. Wie naar het altaar gaat, 
zie toe dat hij niet haat 
en op geen broeder neerziet; 
liefde is enkel eerbied. 
 
 
 

 
 
4. Wie naar het altaar gaat, 
moet offeren het kwaad 
en zeggen: zie mijn zonde; 
zo wordt het heil gevonden. 
 
5. Wie naar het altaar gaat, 
die volgt het offerzaad. 
Zo staat het in de Boeken, 
de rest is God verzoeken. 
 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven, door de ambtsdrager  

(ambtsdrager en lector gaan hierna zitten)  

Voorbeden, telkens besloten met:  

Heer, ontferm U.  

Stil gebed en Onze Vader  

Slotlied: Lied 413  

Zegenbede, besloten met gesproken amen 

Naspel, Postludium: Fuga in C-Dur van Johann 

Krieger (1651 - 18 juli 1735) 

(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.) 

 


