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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden, 
7 maart 2021 - Oculi-  

 
voorganger: Joren IJzerman, organist: Jeroen de 
Haan, ambtsdrager: Jochem Sneep, lector: Bas 
Verberne, koster: Robert Fris, blokfluitisten: 
Jannie Rooij en Maria Knöps 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: Preludium in G-Dur,    

BWV 884 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Psalm 25: 7, 8  omlijst door de 

antifoon: ‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer, 

want Hij voert mijn voeten uit het net.’ 

(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. 

(wij gaan zitten)  
 
KYRIE - Heer – roep om ontferming 

 

Groet, Salutatio  

 

Zondagsgebed, Collecta  

v. (gebed voor de zon- of feestdag)  … door Jezus 

Christus, onze Heer. 

a. Amen 

Toelichting op de lezingen 

Lezing Epistel: Efeziërs 5: 1 - 9 (NBV) 

Lied: Psalm 9: 1, 2, 9, 10 

Aankondiging van het evangelie (wie kan, gaat 

staan) 

Evangelielezing: Lucas 11: 14 - 28 (NBV) 

Acclamatie: Lied 339f  

* wij gaan zitten 

Musica Pro Deo: uit de Sonate voor twee fluiten 

(opus 5), no.6 in e-mineur, de delen Andante en 

Allegro van Jean Baptiste Loeillet (1688-1720)  

Prediking 

Lied bij de zeven werken van barmhartigheid: 

Lied 973  

Mededelingen, (Inzameling van de gaven)  

Gebed over de gaven, door de ambtsdrager  

(ambtsdrager en lector gaan hierna zitten)  

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

 
 

acclamatie bij de voorbeden: Lied 368e  

Slotlied: Lied 723 

Zending en zegen  

Naspel, Postludium: Improvisatie in barokstijl 

over de melodie van lied 723 

(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.) 


