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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden, 
 

18e na Trinitatis, 3 oktober 2021 
 

voorganger: ds. Leo Webbink, organist: Jeroen de Haan, ambtsdrager: Peter Slob, lector: 

Louise Graner, koster: Jan Smith, techniek: Aart de Haan 

 

WELKOM 

ORGELSPEL: Koraalbewerking op de melodie van Psalm 122 in minimal-music-stijl van Jeroen 

de Haan 

INTREDE, Introïtuspsalm 
 
a Psalm 122: 1, 3 omsloten door de antifoon: ‘Heer, geef vrede aan degenen die op U 
wachten. Verhoor, Heer, het gebed dergenen, die U aanroepen’ 
 
V 
(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. . . . . . 
    zo bidden wij: 
a. Heer, schenk ons genade 
    en leid ons tot het eeuwige leven. 
v. amen (wij gaan zitten) 

 
KYRIE 
 
V Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
   voor de nood van de wereld 
 en zijn naam prijzen,  
 want zijn barmhartigheid heeft geen einde; 
 zo roepen we tot U: 
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GLORIA 

 

GROET, Salutatio  

 
 
ZONDAGSGEBED, Collecta  
… 
v …door Jezus Christus, onze Heer. 
a amen 

korte inleiding op de lezingen 

EERSTE LEZING OT: EZECHIEL 34: 20 - 31 

GRADUALEPSALM: 135: 1, 3, 10 

EPISTELLEZING: 1 KOR 1: 4 – 9   

ZONDAGSLIED: 320 
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v. aankondiging van het evangelie 
(wie kan, gaat staan) 
 

 

 

  
 
EVANGELIELEZING: MATTEUS 22: 34 – 46 
 
ACCLAMATIE 
Lof zij U, o Here. (we gaan zitten) 
 
PREDIKING 

LIED: psalm 23b: 1, 2, 5 

Mededelingen 

INZAMELING VAN DE GAVEN 

Tafellied: Lied 382 

(Onder het voorspel worden de gaven ingezameld en tijdens het lied de tafel toebereid) 

GEBED OVER DE GAVEN 

VOORBEDEN 

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

a. acclamatie lied 368j 
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* wie kan, gaat staan 

PAX DOMINI -vrede van de Heer; vredegroet 

v.  De vrede van de Heer zij met u allen. 

a.  Amen. 

v.  Geeft elkaar een teken van vrede.  

*  indien mogelijk blijven wij staan tot na het Sanctus & Benedictus)  

PRAEFATIO -inleiding 

 

 

v.   lofprijzing – gezongen 

SANCTUS en BENEDICTUS - Heilig en gezegend 

 

* wij gaan zitten 
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AVONDMAALSGEBED, waarin instellingswoorden.  

Lied 407A 

ONZE VADER- Pater noster, met gezongen doxologie:  

 

AGNUS DEI - Lam Gods 

 

 

NODIGING  

* wij vormen een kring 

COMMUNIO - communie 

MUSICA SUB COMMONIONE – Tafelmuziek: Adagio uit Triosonate I, BWV 525 van Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) 

POSTCOMMUNIO - na de communie 
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v.  dankgebed, besloten met :  ‘… door Jezus Christus, onze Heer.’ 

a.  Amen 

Slotlied: Lied 791: 1, 2, 3 

DISMISSIO - heenzending 

 

ZEGEN 

v.  zegenbede 

 

POSTLUDIUM – naspel: Gigue uit Suite no. 10 in G-Dur van Georg Böhm (1661-1733) 

(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.) 

 

 

 

 


