
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Orde van dienst voor   
zondag 6 maart 2020 

om 18.30 uur  
 in de Lutherse Kerk te Woerden  
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Het is vandaag  de eerste zondag van de Veertigdagentijd;  
zondag Invocabit, naar Psalm 91: 15 
‘Roep je mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn’. 
De liturgische kleur is paars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorganger:   ds. Nienke van Andel 
ambtsdrager:   Jochem Sneep 
lector:    Niels Lucas Luijckx 
organist:   Sander van den Houten 
koor:    Lutherse Cantorij Woerden 
cantor-organist:  Jeroen de Haan 
koster:    Adriaan Meesters 
techniek:  Aart de Haan 
layout:    Maria Knöps 
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Silence 
 
The Introit  
De cantorij zingt het koorgebed:  
cantorij: ‘Lead me Lord’  van Samuel Sebastain Wesley (1810-1876) 
    tekst: naar psalm 5: 9 en psalm 4: 9 
 

Lead me Lord, 
Lead me in Thy righteousness, 
Make Thy way plane before my 
face. 
For it is Thou Lord, Thou Lord only, 
that makest me dwell in safety. 

Here, leid mij 
Here, leid mij door uw 
gerechtigheid en effen uw weg 
voor mijn aangezicht. 
Want Gij alleen, o Here, 
doet mij veilig wonen. 

 
 
Organ voluntary  
première van: 
Funèbre over lied 462 “Zal er ooit een dag van vrede’ 
               van Jeroen de Haan (*1968) 
opgedragen aan Sander van den Houten  
 

 wie kan, gaat staan 
 
Tijdens het orgelspel komen koor en ambtsdragers binnen met het licht 
 
 
voorganger: In de naam van de Vader, en de Zoon  

en de Heilige Geest.  
allen:  Amen.  
 
 
Welkomstwoord 
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The General Confession  
voorganger: Laten we onze schuld belijden 

in vertrouwen op Gods barmhartigheid.  
allen: Voor God, en met Gods mensen, 

belijden wij onze gebrokenheid: 
ons eigen leven doen wij tekort, 
anderen doen wij geen recht, 
en wij beschadigen de schepping.    
 

voorganger: Toon Heer uw barmhartigheid 
en schenk ons uw heil.  
 

The Absolution 
allen: Moge God ons vergeven,  

Christus ons vernieuwen, 
en de Geest ons doen groeien in liefde.   

voorganger: Amen.  
 
The Lords Prayer 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. 
Amen.  (Oecumenische versie)  

 
 
 
 
 
 



5 

 

The Preces  
 Lied 191: voorganger en cantorij 
 
voorganger:  Heer, open mijn lippen. 
cantorij: Mijn mond zal zingen van uw eer. 
voorganger: O God, kom mij te hulp. 
cantorij: Heer, haast u mij te helpen. 
  Eer zij de heerlijkheid Gods: 
  Vader, Zoon en heilige Geest, 
  zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
voorganger: Zegen de Heer! 
cantorij: De naam des Heren zij geprezen. 
 

 wij gaan zitten 
 

Hymn: lied 103c: 1,3 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
  5. Engelen, zing ja en amen 
      met de koning oog in oog! 
      Zon en maan, buig u tezamen 
      en gij sterren hemelhoog! 
      Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 
      loof Hem, die het al bewoog!  
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The Psalm  
Psalmgebed: Psalm 46  (NBV vertaling)  
 

2God is voor ons een veilige schuilplaats, 
  een betrouwbare hulp in de nood. 
3Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde 
  en storten de bergen in het diepst van de zee. 
4Laat de watervloed maar kolken en koken, 
  de hoge golven de bergen doen beven.  
5Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, 
  de heilige woning van de Allerhoogste. 
6Met God in haar midden stort zij niet in, 
  vroeg in de morgen komt God haar te hulp. 
7Volken roeren zich, rijken storten ineen, 
  zijn donderstem klinkt – de aarde siddert. 
8De Heer van de hemelse machten is met ons, 
 onze burcht is de God van Jakob.  
9Kom en zie wat de Heer heeft gedaan, 
  verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 
10wereldwijd bant hij oorlogen uit, 
  bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, 
  wagens verbrandt hij in het vuur. 
11‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, 
  verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’ 
12De Heer van de hemelse machten is met ons, 
  onze burcht is de God van Jakob.  
         
doxologie: wie kan, gaat staan   
Eer zij de heerlijkheid Gods: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Zo was het in den beginne,  
zo zij het thans en voor immer,  
tot in de eeuwen der eeuwen.  

       Amen.  
 

 wij gaan zitten 
 
 



8 

 

First Lesson:   Handelingen 12: 5 - 17 
 
Magnificat – Lofzang van Maria 
cantorij:  ‘Magnificat’  van Jeroen de Haan (*1968) 
 
 Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
 verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. 
 Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
 van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
 Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
 de Machtige, groot is zijn Naam! 
 Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen  
 voor ieder die Hem erkent. 
 Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
 vermetelen drijft Hij uitéén; 
 machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
 eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 
 behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
 maar rijken gaan heen met ledige handen. 
 Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
 zijn milde erbarming indachtig; 
 zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
 voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 
 
 doxologie: wie kan, gaat staan 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
zoals het was in het begin, 
en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 

 wij gaan zitten 
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Second Lesson:  Johannes 8: 30 - 47, 59 
 
Nunc Dimittis – Lofzang van Simeon 
cantorij: ‘Nunc Dimittis’ van Jeroen de Haan (*1968) 
 
 Laat nu, Heer, volgens uw woord 
 uw dienaar in vrede heengaan. 
 Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd  
 dat Gij hebt bereid voor de volken: 
 het licht dat voor alle heidenen straalt, 
 de glorie van Israël uw volk. 
  
 doxologie: wie kan, gaat staan 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
zoals het was in het begin, 
en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
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The Apostles’ Creed  
 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de Maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. 
Amen. 
 

 wij gaan zitten 
 
The Responses    
Liedboek 191 (vervolg): voorganger en cantorij 
 
voorganger: De Heer met u allen! 
cantorij: Zijn vrede met u! 
voorganger: Laten wij bidden: 
 
cantorij: Heer, ontferm u. Christus ontferm u. 
  Heer, ontferm u. 

Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd,  
  uw koninkrijk kome, 
  uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood 
  en vergeef ons ons onze schulden, 
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  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

voorganger: Toon ons, God uw erbarmen, 
cantorij: en schenk ons uw heil! 
voorganger: Geef wie regeren bevrijding 
cantorij: dat zij antwoorden als wij roepen. 
voorganger: Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid 
cantorij: en uw getrouwen zullen juichen. 
voorganger: Bevrijd uw volk, o God, 
cantorij: en zegen uw erfdeel. 
voorganger: Geef in onze dagen vrede, 
cantorij: wie anders dan Gij zal voor ons strijden? 
voorganger: Schep mij een zuiver hart, o God, 
cantorij: en neem uw heilige Geest niet van mij. 
 
voorganger: … gebed van de dag ... 

God op wie wij vertrouwen,   
vernieuw en verdiep in ons 
door deze inkeer van veertig dagen 
ons verstaan van de weg  
die uw Zoon is gegaan 
door water en woestijn, 
en versterk onze bereidheid 
Hem te volgen op die weg,  
door Jezus Christus, onze Heer. 

cantorij: Amen. 
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voorganger: … gebed om vrede … 
  Trouwe, God, vriend van verdrukten, 
  redder van hopelozen, 
  zegen ons met onrust als macht kleineert, 
  als heersers verhalen verdraaien 
  en meerstemmigheid tot zwijgen wordt gebracht. 
  Doe ons opstaan tegen geweld, 
  tegen dwang, tegen corruptie, 
  tegen oneerlijkheid en onmenselijkheid. 
  Zegen ons met een ontembaar verlangen naar vrede 
  door Jezus Christus onze Heer, 
cantorij:  Amen. 
 
voorganger: … gebed bij het vallen van de nacht… 
  Ene, God, die het licht hebt geschapen 
  en zag dat het goed was, 
  wees bij ons als de nacht komt 
  en de schaduwen dreigen. 
  Wees bij ons als de angsten ons aanvliegen, 
  als niemand ons hoort, als wij niemand zien. 
  Wees bij ons als wij bang zijn voor 
   wat ons te wachten staat 
  en zend uw engel in de nacht, 
  bevrijd ons uit de dreiging van wie ons benauwen, 
  door Jezus Christus onze Heer, 
cantorij: Amen. 
 
The Anthem   
cantorij:’ Turn thy face’  van Thomas Atwood (1765 – 1838) 
 

Turn thy face from my sins, 
and put out all my misdeeds. 
Make me a clean heart, o God, 
and renew a rigth spirit within me. 
 
Cast me nota way from thy 
presence and take not thy holy 
spirit from me. 

Wend uw gelaat van mijn zonden 
en doe te niet al wat ik misdeed. 
Schep in mij een rein hart, o God 
en vernieuw mijn geest binnen in 
mij 
Werp mij niet uit uw nabijheid 
en neem uw heilige Geest niet van 
mij. 
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Meditative silence 
 
The Office Hymn: lied 816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Dat wij versteende zekerheden 
      verlaten om op weg te gaan. 
      Dat niet de greep van het verleden 
      ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
  3. Omdat de huizen die wij bouwden 
      geen onderkomen kunnen zijn. 
      Omdat het bloedeloos vertrouwde 
      ons achterdochtig maakt en klein.   
  
  4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
      dat wij van elke dwang bevrijd 
      naar onbekende plaatsen reizen. 
      Dat Gij ons onderkomen zijt. 
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Prayers: 
telkens besloten met: 
voorganger: Heer, in uw goedheid 
allen:  Hoor ons gebed. 
 
de gebeden eindigen met de groet: 
allen:  De genade van onze Heer Jezus Christus,  

en de liefde van God  
en de gemeenschap van de heilige Geest  
zij met ons allen.   
Amen. 

 
 
* wie kan, gaat staan  
 
 
Concluding Hymn: lied 259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  2. Zend ons een engel ieder uur 
      dat ons ontvoert van U vandaan, 
      wanneer wij voor de blinde muur 
      van uw geheime plannen staan. 
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3. Zend ons een engel met uw licht 
    in onze slaap, de metgezel 
    die troost brengt met het vergezicht 
    van God met ons, Emmanuel. 

 
  4. Zend ons in hem de zekerheid 
      dat U ons zelf bezoeken zult 
      en bij ons wonen in uw tijd, 
      en leer ons wachten met geduld. 
 
The Blessing  
 
Organ Postlude  
Prélude (opus 29 nr. 1) van Gabriel Pierné (1863-1937) 
 
 
Onderwijl verlaten cantorij en ambtsdragers de kerk  
 
Bij de uitgang is er een collecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent na de dienst van harte uitgenodigd voor een  
kop koffie, thee of iets fris. 
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