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13e na Trinitatis, 6 september 2020,  ELG Woerden   

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek, organist: Jeroen de Haan, ambtsdrager: Agnes ten 

Hoeve, lector: Anke van Ansenwoude, koster: Robert Fris  

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ', BWV 639 van Johann Sebastian Bach 

(1685-1750)  

Intrede 

Introïtuspsalm: zingen Psalm 74: 1, 2 en 7 omlijst door de antifoon: ‘Geef acht, o Heer, op 

uw verbond en vergeet niet voor immer het leven van uw ellendigen. Sta toch op, o God! 

Voer toch uw rechtsgeding.’ (Psalm 74, 20a, 19b, 22a)  

(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. opdat wij weer in vrede leven. 

v. Amen.  

(wij gaan zitten)  

KYRIE - Heer – roep om ontferming 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Og929kQq4ts
https://youtu.be/Og929kQq4ts
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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. 

a. Amen. 

(eventueel: aandacht voor de kinderen en/of korte inleiding op de lezingen)  

Eerste lezing uit de Thora: Leviticus 19, 13-18  

Gradualepsalm: 119b  

Epistellezing: Galaten 3, 16-22  

Zondagslied: Lied 796 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord 113, 1-2: Loof, dienaars van de Heer, loof de naam van de Heer. De 

naam van de Heer zij geprezen, van u tot in eeuwigheid.  

  

Evangelielezing: Lucas 10, 23-37, besloten met:  
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Lof zij U Christus,  

in eeuwigheid, amen.  

* wij gaan zitten  

Prediking  

Credo (gesproken): Lied 340c   

Mededelingen 

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

v. (voorbeden) … zo bidden wij:  

a. Heer, ontferm U.  

Vredegroet, Pax Domini  

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

a.  Amen. 

v.  Geeft elkaar een teken van vrede.  

Tafellied: Lied 387   

Gebed over de gaven  

(wie kan, gaat staan)  

Tafelgebed  

Vrede zij met u.   

En met uw geest.  

De harten omhoog.  

Wij hebben ze bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer. 

Dat is waardig en goed.  

Wij danken U, God,  

door uw geliefde zoon Jezus Christus,  

die ons de ogen heeft geopend 

voor wie onze naaste is. 

Op uw reis met ons door het leven,  

bevrijdt U ons van onze lasten 

en leert U ons elkaars lasten te dragen.  

Onderweg worden wij door U gevoed,  

met het brood van het leven 

en de beker van de bevrijding.  

Zo zeggen wij U dank voor Jezus uw zoon,  

die, in de nacht dat van zijn lijden,  

het brood nam, u dankte, het brak en zei: 

Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt.  
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Na de maaltijd nam hij de beker, dankte hij u en zei: 

Drinkt allen hieruit, dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. 

Zo dikwijls gij dit doet, doet het tot mijn gedachtenis.  

Stilte, gevolgd door acclamatie na de instellingswoorden:  

Christus gestorven, 

Christus verrezen,  

Christus zal komen, opnieuw.  

Zo komen wij tot U met dit brood en deze beker, 

en bidden wij U uw heilige Geest neer te zenden,  

op de gaven van uw Kerk.  

Verzamel haar tot eenheid 

en geef dat allen die deze gaven ontvangen 

vervuld worden met uw Geest, 

tot versterking van hun geloof.  

Zo zullen wij U loven en verheerlijken  

door uw zoon Jezus Christus, 

door wie de heerlijkheid en eer is,  

aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,  

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, amen.  

Onze Vader 

die in de hemelen zijt… 

Wij gaan zitten. Het brood wordt gebroken en de wijn wordt geschonken, terwijl gezongen 

wordt:  

Lam Gods, Agnus Dei  
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Nodiging  

Delen van brood en wijn, Communio  

Let op u op de aanwijzingen van de ambtsdrager. De looproute is als volgt: rechts voorin de 

kerk (bij de credenstafel) kunt u een ouwel van de tafel afnemen, links voorin staan kleine 

bekers druivensap.  

Tafelmuziek, Musica sub communione: Koraal en Variatie IV ‘Sei gegrüβet, Jesu gütig’, BWV 

768 van Johann Sebastian Bach 

Dankzegging na de maaltijd, Postcommunio 

Dank de Heer want Hij is vriendelijk 

want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja! 

Laat ons bidden: 

… dankgebed … 

Amen.  

Slotlied: Lied 838: 4  

Heenzending, Dismissio  

 

Ga heen in de vrede van de Heer, halleluja, halleluja!  

God zijn lof en dank.  

Zegenbede, besloten met:  

Amen.  

Naspel, Postludium: Verset VII -Allegretto-, uit opus 29 van Léon Boëllmann (1862-1897) 

(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.) 

 


