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Tweede zondag na Trinitatis - Orde van dienst voor de viering op zondagmorgen 21 juni 2020 

in de Evangelisch-Lutherse kerk te Woerden.  

Voorganger: ds. Maarten Diepenbroek, Organist: Jeroen de Haan, Lector: Bert Kranenborg, 

Ambtsdrager: Agnes ten Hoeve 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: Preludium in G-Dur, BuxWV 147 van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Intrede 

Introïtuspsalm: zingen Psalm 18: 1 en 5 omlijst door de antifoon: ‘De Heer hield mij staande. 

Hij had mij lief. Hij gaf mij ruimte, Hij bracht mij redding’ (Psalm 18, 19b-20) 

(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 
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Groet, Salutatio  

 

Zondagsgebed, Collecta  

Heer onze God 

U belooft ons geen gouden bergen, 

en U verheft ons niet boven ieder ander. 

Maar U geeft ons ons dagelijks brood  

eten en drinken, genoeg voor iedereen. 

U schenkt ons aan elkaar 

om voor elkaar te zorgen 

om van elkaar te houden, 

om feestgangers te zijn op deze aarde. 

Maak ons onbezorgde mensen, 

de groten net zo goed als de kinderen, 

levend in het licht van uw koninkrijk. 

Door Jezus Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

(eventueel: aandacht voor de kinderen en/of korte inleiding op de lezingen)  

Eerste lezing uit de Thora: Genesis 12, 1-4 

Gradualepsalm: Psalm 120  

Epistellezing: 1 Johannes 3, 13-18  

Zondagslied: Lied 382   

Evangelielezing: Lucas 14, 16-21 

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord : Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte, Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn 

bevrijder.’ 
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v. (lezing van het Evangelie) 

a. Acclamatie:  

 

* wij gaan zitten  

Prediking  

Preeklied: Lied 966: 1, 2 (orgelvers), 3, 4 (orgelvers), 5  

Mededelingen 

Inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven, door de ambtsdrager  

Voorbeden, telkens besloten met: 

… zij bidden wij: 

Heer, ontferm U.  

Stil gebed en Onze Vader  

Slotlied: Lied 414 

Zegen 

Orgelspel, Postludium: Fuga over ‘Allein Gott in der höh sei Ehr’, BWV 716 van Johann 

Sebastian Bach 

  


