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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden, 
21 februari 2021 

 

 
Zondag Invocavit 

 

 

voorganger: ds. Jan Compagner, organist: Jeroen 
de Haan, ambtsdrager: Maria Knöps, lector: Loes 
van Daalen, koster: Jan Smith, technicus: Henk 
Burggraaff 

 

 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: ‘Intermezzo’ uit 'Een vaste 

burcht is onze God', Jaap Dragt (1930-2003) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Psalm 91: 1 en 2, omlijst door de 

antifoon: ‘Als hij Mij te hulp roept, antwoord ik 

hem. Als hij in het nauw zit, sta ik hem bij. Ik zal 

hem bevrijden en in ere herstellen.’ 

(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 

 

Groet, Salutatio  

 

Zondagsgebed, Collecta  

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

Christus, onze Heer. 

a. Amen 

Korte inleiding op de lezingen 

Epistellezing: 2 Korintiërs 6, 1 - 10 (NBV) 

Zondagslied: Lied 898: 1 en 2 

Aankondiging van het evangelie (wie kan, gaat 

staan)  

Evangelielezing: Mattheüs 4, 1 - 11 (Naardense 

bijbel) 

Acclamatie: Lied 339f  

* wij gaan zitten  

Lied: Lied 538: 1 en2 

Prediking  

Lied: Lied 538: 3 en 4 

Vervolg prediking 

Lied bij de zeven werken van barmhartigheid: 

Lied 973  

Mededelingen 

(Inzameling van de gaven)  

 

https://youtu.be/-QZ3ziwpTgA
https://youtu.be/-QZ3ziwpTgA
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Gebed over de gaven, door de ambtsdrager  

(ambtsdrager en lector gaan hierna zitten)  

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

 

acclamatie bij de voorbeden: Lied 368e  

Slotlied: Lied 542: 3 en 4 

Zending en zegen  

Naspel, Postludium: ‘Ein feste Burg ist unser 

Gott’, Georg Friedrich Kauffmann (1679-1735) 

 

(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.) 

 

 


