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ELG Woerden, 5 juli 2020, 4e na Trinitatis, kleur: groen, kleur van de schepping, van hoop en groei. Voorganger: ds. 

Maarten Diepenbroek, organist: Jeroen de Haan, ambtsdrager: Jochem Sneep, lector: Els van Steenbeek, koster: 

Leon Gol   

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: kort voorspel psalm 27 

van Jacob Bijster (1902-1958) 

Introïtuspsalm: Psalm 27: 1 en 2 omlijst door 

de antifoon: ‘De Heer is mijn licht, mijn heil - 

wie zou ik vrezen? De Heer is mijn burcht, 

mijn behoud - voor wie zou ik beven?’ (Ps.27, 1)   

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 

en met uw geest  

Zondagsgebed, Collecta  

… door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

Epistellezing: Romeinen 8, 18-23 

Gradualepsalm: Psalm 27b  

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

Psalmwoord: Psalm 43, 5b ‘Vestig je hoop op 

God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die 

mij ziet en redt.’  

Evangelielezing: Lucas 6, 36-42, besloten met:  

Lof zij U, Christus! 

in eeuwigheid. Amen.   

* wij gaan zitten  

Prediking  

Credo (staande en gesproken)  

Wij geloven in één God, 

de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde, 

van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 

en in één Here Jezus Christus, 

de eniggeboren Zoon van God, 

geboren uit de Vader voor alle tijden, 

God uit God, Licht uit Licht, 

waarachtig God uit waarachtig God, 

geboren, niet geschapen, één van wezen met 

de Vader, en door wie alles is geworden; 

die om ons mensen en om ons behoud 

is neergedaald uit de hemel 

en is vlees geworden, 

door de heilige Geest uit de maagd Maria 

en is mens geworden, die ook voor ons is 

gekruisigd onder Pontius Pilatus, 

geleden heeft en begraven is, 

en op de derde dag is opgestaan volgens de 

Schriften, is opgevaren naar de hemel 

en zit aan de rechterhand van de Vader, 

en zal wederkomen in heerlijkheid 

om te oordelen de levenden en de doden, 

en aan zijn rijk zal geen einde komen; 

en in de heilige Geest, 

die Here is en levend maakt, 

die uitgaat van de Vader en de Zoon, 

die samen met de Vader en de Zoon 

aanbeden en verheerlijkt wordt, 

die gesproken heeft door de profeten. 

En één heilige,  

katholieke en apostolische Kerk. 

Wij belijden één doop tot vergeving van de 

zonden. En wij verwachten de opstanding van 

de doden en het leven in de wereld die komt. 

Amen. 

Mededelingen 

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

v. … laten wij de Heer bidden:  

a. Heer, ontferm U.   

Vredegroet, Pax Domini  

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

a.  Amen. 

Tafellied: lied 686  
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Gebed over de gaven  

* wie kan, gaat staan 

Beurtspraak, Praefatio  

De Heer zal bij u zijn!  

De Heer zal u bewaren.   

Verheft uw harten! 

Wij hebben ons hart bij de Heer. 

Laten we danken onze God! 

Het past ons de Heer te danken.  

Ja waarlijk 

… vervolg tafelgebed, besloten met: 

Daarom stemmen wij in met de lofzang,  

van al uw engelen,  

uw zangers en profeten,  

allen die ons zijn voorgegaan  

naar U toe: 

Heilig, heilig, heilig,  

o Heer van alle machten,  

Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid 

U komt de lof toe,  

Gij allerhoogste!  

* wij gaan zitten 

Zend dan, o eeuwige Koning,  

Uw Geest die levend maakt, 

op de vrucht van de aarde, 

zodat brood en wijn voor ons mogen worden,  

tot lichaam en bloed van uw Zoon,  

het brood uit de hemel,  

de wijn van het koninkrijk.  

Uw naam zij in Eeuwigheid geprezen! 

o Heer, kom ons te hulp 

De gedaante van de oude wereld gaat voorbij. 

o God, maak Gij ons levend.  

en heilig Uw Naam.  

Dank zij de God van David!  

door Jezus, zijn dienaar, die in dezelfde nacht 

dat Hij is overgeleverd,  

brood nam, God zegende, het brak en zei: 

dit is mijn lichaam voor U, doet dit tot mijn 

gedachtenis.  

En evenzo na het avondmaal,  

als Hij de beker had genomen en gedankt had: 

deze beker is het nieuwe verbond in mijn 

bloed, doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot 

mijn gedachtenis.  

Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker,  

verkondigen wij de dood van de Heer,  

totdat Hij komt.  

Maranatha!  

Amen.  

Gezegend die daar komt  

in de Naam van de Heer! 

Hosanna de Zoon van David!  

Onze Vader die in de hemel zijt…   

Het brood wordt gebroken, de wijn wordt 

geschonken, terwijl de voorzangers zingen: 

Lam Gods, Agnus Dei  

Nodiging  

Delen van brood en wijn, Communio  

Tafelmuziek, Musica sub communione: 

Canzonetta in g-moll, BuxWV 173 van Dietrich 

Buxtehude (1637-1707) 

Dankzegging na de maaltijd, Postcommunio 

Dank de Heer, want Hij is vriendelijk 

want zijn goedheid duurt in eeuwigheid.  

Halleluja!  

Laat ons bidden:  

… door Jezus Christus, onze Heer,  

amen.  

 

* wie kan, gaat staan  Slotlied: Liedboek 675  

Gaat heen in de vrede van de Heer 

God zijn lof en dank 

Zegenbede, belsloten met: 

Amen.  

Naspel, Postludium: Inventio VIII, BWV 779 

van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

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. 


