
ELG Woerden, 30 augustus 2020, 12e na Trinitatis, Voorganger: ds. Diederiek van Loo,                       

organist: Jeroen de Haan, ambtsdrager: Peter Slob, lector: Niels Lucas Luijckx, koster: Leon Gol

 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: Koraalbewerking 

psalm 70 van Herman Blekkenhorst (1914-

2008) 

Introïtuspsalm: Psalm 70:  omsloten door de 

antifoon: ‘O God, kom mij toch redden, Heer, 

kom mij haastig te hulp’.  (Ps.70:2)   

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 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  

De Heer zij met u 

a.  en met uw geest  

Zondagsgebed, Collecta  

… door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

Oude Testament Jesaja 6: 8 - 13 

Gradualepsalm: Psalm 34: 1, 5 

Epistellezing: 2 Korintiërs 3: 4 - 9 

Zondagslied: Lied 103a: 1 

 

 

 

 

 

 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

‘De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, 

mijn mond is altijd vol van zijn lof.’ 

Evangelielezing: Markus 7: 31 - 47, besloten 

met:  Lof zij U, Christus! 

a. in eeuwigheid. Amen.   

* wij gaan zitten  

Prediking  

Credo: Lied 677 

Mededelingen 

Gebed over de gaven, voorbeden, waarin 

meegenomen worden de gebedsintenties uit 

de Anna-kapel  

v. … laten wij de Heer bidden:  

a. Heer, ontferm U.   

Onze Vader (met gesproken doxologie) 

* wie kan, gaat staan   

Slotlied: Lied 978: 1, 4 

Zegenbede, besloten met: 

Amen.  

Naspel, Postludium: improvisiertes Nachspiel 

über das Lied ‘Wer nur den lieben Gott lässt 

walten (2)’ 

 

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. Let u bij 

het verlaten van de kerk op de aanwijzingen van 

de ambtsdrager.   

 

 


