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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden 

Eerste Advent, 27 november 2022 

 

voorganger: ds. Wim van Beek, organist: Jeroen 

de Haan, ambtsdrager:  Peter Slob, lector: Niels 

Lucas Luijckx, koster: Leon Gol, technicus: Willem 

Littel 

 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: ‘Nun komm der Heiden 

Heiland’, BWV 659 van Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

Intrede 

* wie kan, gaat staan 

Morgenlied: Lied 461 

(tijdens het zingen wordt het licht aangedragen)  

Ontsteken van de eerste adventskaars 

Adventslied (zie onder)  

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 wat wij verkeerd deden 
a. en laat ons weer in vrede leven  
v. amen 

(wij gaan zitten)  

Introïtuspsalm: Psalm 25: 1, 2, 3 omsloten door 

de antifoon: ‘Ik wend mij tot u Heer, ik vertrouw 

op u, mijn God, maak mij niet te schande, gun 

mijn vijanden geen leedvermaak.’ (Psalm 25: 1, 2) 

 

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 

Eerste lezing uit OT:  Jesaja 40: 1 - 11 

Gradualepsalm: Psalm 85: 1, 4 

Epistellezing: Romeinen 13 : 10 - 14 

Zondagslied: Lied 433 

v. (aankondiging van het Evangelie) 

Halleluja - Loof de Heer  
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v.  Psalmwoord: ‘Ik was verheugd toen men 

mij zeide: laten we naar het huis van de 

Heer gaan.’ (Psalm 122: 1) 

  

v. Evangelielezing Mattheüs 21: 1 - 11 

a. Acclamatie:  

 

Prediking 

Lied 445 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven onder orgelspel: 

Koraalprelude ‘De nacht is haast ten einde’ van 

Jaap Dragt (1930-2003)  

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

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

a. Lied (acclamatie) 368a 

Onze Vader, Pater Noster, met gezongen 

doxologie:  

 

Slotlied: Lied 451: 1, 2, 3, 5 

Zegen 

 

Naspel, Postludium: : ‘Nun komm der Heiden 

Heiland’, BWV 599 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.) 

Adventslied: 

 

 

https://youtu.be/kREr4-6KsA8
https://youtu.be/kREr4-6KsA8
https://youtu.be/kREr4-6KsA8

