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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden 
  

17e na Trinitatis, 26 september 2021 
 

 

voorganger: Joke Sneep-Oorbeek, organist: Klaas 

Doornbos, ambtsdrager: Maria Knöps, lector: Bas 

Verberne, koster: Adriaan Meesters, technicus: 

Henk Burggraaff 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: Sarabande en Gigue in D-

Dur van Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-

1746) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Psalm 84: 1, 2, 6 omsloten door 

de antifoon ‘O God, ons schild, zie en aanschouw 

het aangezicht van uw gezalfde”. (Psalm 84: 10) 

(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. Hier zijn wij God, geroepen door U 
     gekomen voor uw aangezicht. 
U, die heilig bent en het kwaad niet verdraagt, 
U, die vol ontferming bent en het onrecht niet 
duldt, 
U, die liefdevol bent en liefdeloosheid haat, 
Vergeef ons al wat wij misdeden, zo bidden wij: 
 
 a. Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot 
het eeuwige leven.  
v. Amen.  
 

(wij gaan zitten)  

 

 

KYRIE - 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 

Eerste lezing uit OT: Baruch 2: 9 - 15 

(Statenvertaling) 

Gradualepsalm: Psalm 33: 1, 2, 4 

Epistellezing: Efeziërs 4: 1 - 6 (NBV) 

Zondagslied: 117a 

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 
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Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord: ‘Gij die de Heer vreest, 

vertrouwt op de Heer’  

  

v. Evangelielezing Lukas 14: 1 - 11 (NBV) 

a. Acclamatie:  

 

Prediking  

Lied 841 

Mededelingen 

Orgelmuziek tijdens collecte: andante leggiero, 
maestoso en dolce over ‘De eersten zijn de 
laatsten’ (lied 991) van Albert de Klerk (1917-
1998) 
 
Gebed over de gaven   

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

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

a. Lied (acclamatie) 368E 

 

Onze Vader, Pater Noster, met gezongen 

doxologie:  

 

 

Slotlied: 903: 1, 6 

Zegenbede, besloten met:  

 

 

Naspel, Postludium: Allegro (deel 3) uit 

Triosonate in C-Dur van Johann Sebastian Bach 

 

(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.) 


