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Liturgie voor zondag Judica (‘Doe mij recht’), naar Psalm 43, op zondag 29 maart 2020  

vanuit de Evangelisch-Lutherse kerk te Woerden 

Voorganger: Ds. Maarten Diepenbroek, Organist: Jeroen de Haan 

Welkom en korte toelichting op de viering  

Preludium: ‘O Mensch, bewein dein Sünde groß’, BWV 622 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Introïtuspsalm: Psalm 43 omlijst door de antifoon: ‘Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. 

Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht (Psalm 43, 

1-2a).  

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  

Heer, omdat Uw wilt en gebiedt 

dat wij zullen bidden 

en tot U moeten komen,  

willen wij komen 

en genoeg meenemen om te bidden: 

juist dat wat ons het meest hindert 

en van U afhoudt - 

onze zonden,  

die ons zwaar op het hart liggen.  

… gebedsstilte … 

Neem ze van ons 

en vergeef ze ons. 

Amen.  

(tekst: Maarten Luther)  

De Heer vergeeft je alle schuld,  

liefdevol en genadig is de Heer,  

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.  

Amen.  

(tekst: naar Psalm 103)  

Kyriegebed, besloten met:  
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Gebedsgroet   

 

Gebed van de zondag  

Uit liefde voor mensen, God,  

heeft uw geliefde Zoon, 

zijn leven prijsgegeven. 

Laat zijn liefde ons zo aanspreken, 

dat wij gaandeweg leren 

onszelf te geven zonder voorbehoud 

aan U en aan elkaar.  

 … door Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 

Eerste lezing uit het oude testament: Exodus 9, 13 - 35  

Gradualepsalm: Psalm 143: 1 t/m 5  

Evangelielezing: Johannes 8, 46 - 59  

Acclamatie na het evangelie: Lied 339f 

Overweging  

Preeklied: Lied 803  

Voorbeden, waarin meegenomen worden de gebedsintenties uit de Anna-kapel  

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

a. Lied 368d  

Stil gebed  

Onze Vader, met gezongen doxologie:  

 

Slotlied: Lied 943  

Zegenbede, besloten met gesproken amen  

Naspel - Postludium: Variaties over de melodie van lied 943 ‘God gaat zijn ongekende gang’ van Hans van 

Nieuwkoop (*1948) 

NB: deze dienst is te vinden op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11169 onder de datum van 

zaterdag 28 maart 2020. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11169

