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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden,  

2e zondag na Kerst, 3 januari 2021 

voorganger: ds. Wim van Beek, organist: Jeroen 

de Haan, ambtsdrager: Ariadne Rook, lector: Loes 

van Daalen, koster: Hans Brouwer 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: ‘This endrys night’ (mel. 

lied 737) van George Oldroyd (1887-1956) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Lied 285 

(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. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 

a. en laat ons weer in vrede leven. 

v. Amen.  

(wij gaan zitten)  

Eerste psalm: Psalm 8: 1, 2 omsloten door de 

antifoon volgens lied 703 

KYRIE - Heer – roep om ontferming 

GLORIA IN EXCELSIS - Ere zij God in den hoge 

 

 

 

 

Groet, Salutatio  

 

 

 

 

Zondagsgebed, Collecta  

v. (gebed voor de zondag)  … door Jezus Christus, 

onze Heer. 

a. Amen. 

Lezing O.T.: Jeremia 31: 7 - 13 (Willibrordvertaling)   

Gradualepsalm: Psalm 113: 1, 2 

Epistel: 1 Johannes 5: 1 - 4 (parafrase) 

Zondagslied: Gezang 164 (Liedboek voor de Kerken) 

  

 

 

 

 

 

 
2. Gij die de Heer zijt en de Geest 
   die van de aanvang is geweest, 
   Gij hebt U onderworpen aan 
   de letter van ons voortbestaan. 
 
3. Gij die de zin der schriften zijt, 
   Gods woord in alle eeuwigheid, 
   Gij hebt gehoorzaamheid geleerd, 
   een vuur van hoop heeft U verteerd. 
 
4. O Zoon van God, ons aller hoofd, 
   gelijk een kind hebt Gij geloofd 
   en als een minnaar liefgehad 
   Jeruzalem uw moederstad. 
 

Evangelielezing  

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 
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Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord: ‘De Heer is Koning. Met majesteit heeft Hij zich bekleed, hij heeft zich met kracht 

omgord. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet.’ (ps. 93:1 NBG) 

  

v. Lucas 2: 40 - 52 

      

 

 

* wij gaan zitten  

Prediking  

Lied: Lied 737: 1, 2, 3, 4, 5, 21 

Mededelingen 

Gebed over de gaven  

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

v. (voorbeden) … zo bidden wij:  

a. Lied 368c   

Stil gebed en Onze Vader (gesproken)  

Slotlied: Lied 802: 1, 4, 5 

Zegen, beantwoord met gesproken amen.  

Naspel, Postludium: een variatie over de melodie ‘Wees wellekom Immanuel’ (liedboek voor de Kerken, 
gezang 148) van Bert Matter (*1937) 
 
(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.) 


