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Evangelisch-Lutherse Gemeente, 

Woerden,  24 januari 2021 

voorganger: ds. Leo Webbink, organist: 

Jeroen de Haan, ambtsdrager: Joke 

Compagner, lector: Anke van Ansenwoude, 

technicus: Aart de Haan en Henk Burggraaff 

‘De stilte zingt U toe, o Here…’ (Psalm 65: 1) 

 

De voorbereiding  

Welkom, door de ambtsdrager  

Praeludium, onderwijl aansteken van de 
tafelkaarsen (door ambtsdrager): 
Koraalvoorspel over de melodie van psalm 
145 van Gijsbert Kok (*1963) 
 

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: 

 
Hij schittert als de zon,  
twee stralen gaan uit van zijn handen, 
daarin is zijn kracht verborgen. 

 

Psalm 145: 1, 2, 4a, 5 – 7 
1U, mijn God en koning, wil ik roemen, 
uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 
2Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, 
uw naam loven tot in eeuwigheid: 
 
4Laat geslacht na geslacht van uw 
schepping verhalen… 
 
5Laten zij spreken over de glorie van uw 
majesteit, 
ook ik wil uw wonderen bekendmaken. 
6Laten zij getuigen van uw geduchte 
daden, 
ook ik wil van uw grootheid vertellen. 
7Laten zij de roem van uw goedheid 
verbreiden, 
uw gerechtigheid luid bezingen: 

 
Hij schittert als de zon, 
…. 

Gloria patri: Liedboek 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) 690 

Gebed van de zondag 

De Heer zij met U - EN MET UW GEEST.  

Heer, onze God, 
U die uw Zoon van de hemel uit  
overstraald hebt met licht, 
geef ons, zo bidden wij, 
dat wij de openbaring van zijn heerlijkheid 
in geloof en met vreugde aanvaarden 
en in eenheid en gemeenschap met Hem 
door zijn kruis en opstanding  
zullen delen in zijn verheerlijking. 
Door Jezus Christus, onze Heer.  
AMEN.  
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De Schriften  

Eerste lezing uit het oude testament:  
Exodus 3: 1 - 6 

Zondagslied (orgel) 517: 1, 2, 3  

Evangelielezing (allen gaan staan):  

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
EN EEN LICHT OP ONS PAD. HALLELUJA.  

Matteüs 17: 1 – 9 & 14 – 18 
 
… besloten met: 

… Lof zij U Christus, - IN EEUWIGHEID, 

AMEN.  

Musica pro Deo: Voluntary in a-minor van 
John James (?-1745) 
 

Preek  

Credo 

Gebeden en gaven  

Mededelingen  

Gebed over de gaven (ambtsdrager)  

Voorbeden, telkens besloten met 

Heer, in uw goedheid - HOOR ONS GEBED.  

Zending en zegen 

Zegen, besloten met: AMEN.  

Orgelspel, onderwijl doven van de 
tafelkaarsen: Improvisatie 


