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Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden  

Tweede na Trinitatis, 26 juni 2022 

voorganger: Nini Valeton, organist: Jeroen de 

Haan, ambtsdrager:  Bernice Smith, lector: Erik 

Fledderus, koster: Jan Smith, technicus: Willem 

Littel 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: Preludium & Fuga in F-

Dur, BWV 556 van Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 

Intrede 

Introïtuspsalm: 18: 1, 2, 5 omsloten door de 

antifoon ‘De Heer hield mij staande, Hij had mij 

lief; Hij gaf mij ruimte, Hij bracht mij redding’. 

(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 LEVENDE 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

Schuldbelijdenis, Confiteor  

v. God, vergeef ons al wat wij misdeden  

a. opdat wij weer in vrede leven  

v. Amen  

(wij gaan zitten)  

KYRIE - Heer – roep om ontferming 

 

 

 

 

 

GLORIA IN EXCELSIS - Ere zij God in den hoge 

 

Groet, Salutatio  

 

 

Zondagsgebed, Collecta  

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

Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Korte inleiding op de lezingen 

Lezing uit OT: Jesaja 57: 14 - 21 (NBV21) 

Gradualepsalm: Psalm 8b 

Epistellezing: 1 Joh. 4: 7 - 12  (NBV21) 

Zondagslied: 647 Voor mensen die naamloos 

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. Evangelielezing: Lucas 8: 26 - 39 (NBV21) 

a. Acclamatie:  

 

* wij gaan zitten  

Lied: Lied 158b Een schoot van ontferming 

Prediking  

Lied 779 In de ongerepte morgen 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven  

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

v. (voorbeden) … laten wij de Heer bidden:  

a. Lied (acclamatie) 368g Adem van God 

Onze Vader, Pater Noster, met gezongen 

doxologie:  

 

Slotlied: 839 Ik danste 

Zegenbede, besloten met:  

 

 

Naspel, Postludium: Uit ‘Suite in oude stijl’: 

Inventie in D-Dur van Bert ten Hoeve (1944-2014) 

 

(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.) 


