Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden
zondag 18 september 2022, 14e na Trinitatis
voorganger: Nelleke de Jong, organist: Jeroen de
Haan, ambtsdrager: Lenie de Jongh, lector: Erik
Fledderus, koster: Adriaan Meesters, technicus:
Paul Rooij
Welkom, door de ambtsdrager

Groet, Salutatio

Orgelspel, Praeludium: Voorspel over de melodie
van Psalm 84 van Wout van Andel (*1953)
Intrede
Introïtuspsalm: Psalm 84: 1, 5, 6 omsloten door
de antifoon ‘O God, onze beschermer, zie en
aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. In uw
voorhoven is mij één dag meer toch dan duizend
dagen’ (Psalm 84, 10-11a)
(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

Zondagsgebed, Collecta
v. (gebed voor de zon- of feestdag) … door Jezus
Christus, onze Heer.
a. Amen.
Korte inleiding op de lezingen
Eerste lezing uit OT: Jesaja 56: 1 - 8
Gradualepsalm: Psalm 118: 3, 6
Epistellezing: Galaten 5: 16 - 24

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft

Zondagslied: Lied 146a: 1, 2 en 7

Schuldbelijdenis, Confiteor

v. (aankondiging van het Evangelie)

v.(belijdenis van schuld en bede om vergeving) …
zo bidden wij:
a. Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot
het eeuwige leven.
v. Amen.

* wie kan, gaat staan
Halleluja - Loof de Heer

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

Psalmwoord: ‘Alleen bij God vindt mijn ziel
haar rust, van Hem komt mijn redding.’
(Psalm 62: 2)

GLORIA IN EXCELSIS - Ere zij God in den hoge

v.

Evangelielezing: Lucas 17: 11 - 19
1

a.

Acclamatie:

Voorganger, ambtsdrager(s) en lector gaan achter het
licht aan, richting uitgang. We bewaren de stilte tot na
het orgelspel.)

* wij gaan zitten

Prediking
Lied 903: 1, 2, 6
Mededelingen
Inzameling van de gaven onder orgelspel:
Andante uit de Eerste Orgelsonate van Samuel de
Lange Sr. (1811-1884), gebaseerd op de melodie
van lied 903.
Gebed over de gaven
Voorbeden, waarin meegenomen worden de
gebedsintenties uit de Anna-kapel
v.
(voorbeden) … laten wij de Heer bidden:
a.
Lied (acclamatie): 367b – Heer, onze
Heer, ontferm u over ons
Onze Vader, Pater Noster, met gezongen
doxologie:

Slotlied: Lied 414
Zegenbede, besloten met:

Naspel, Postludium: Adagio uit: Fantaisie in C van
César Franck (1822-1890)

(Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd.
Het licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in.
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