Orde van dienst voor
zondag Cantate, 19 mei 2019
om 10.30 uur
Lutherse Kerk Woerden

Bij deze orde van dienst heeft u tevens een liedboek nodig.

Vandaag is het de vierde zondag na Pasen, zondag Cantate.
De liturgische kleur is wit.
Cantate betekent: “Zingt!” en komt uit Psalm 98:1, waar staat:
“Zingt de Heer een nieuw lied”.
Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe liederen
zingen wij Gods lof.
Het is inmiddels een traditie dat op zondag “Zingt!”, de cantorij haar
medewerking verleent.
Vandaar dat de uitgangscollecte voor de cantorij bestemd is.
Achter op dit boekje vindt u meer informatie over de cantorij.

voorganger:
ds. Maarten Diepenbroek
ambtsdrager:
Jochem Sneep
lector:
Els van Steenbeek
kinderkerk:
Willemijn Liese
cantor-organist: Jeroen de Haan
koor:
Lutherse Cantorij Woerden
koster:
fam. de Jager
opmaak liturgieboekje: Maria Knöps
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De voorbereiding


wij worden stil

Orgelspel
Welkom


wie kan gaat staan

Morgenlied: lied 971: 1, 2 en 3
Votum
v.
In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
allen
Amen.
Bemoediging en drempelgebed
v.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
a.
en laat ons weer in vrede leven.
v.
Amen.


wij gaan zitten

Eerste psalm: psalm 98: 1 en 3
Deze psalm wordt omsloten door de antifoon:
Halleluja!
Zingt voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan.
Halleluja!
Kyrie en Gloria: lied 299f
Gebedsgroet
voorganger:
allen:
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Gebed van de zondag, besloten met:
voorganger:
… door Jezus Christus onze Heer
allen:
Amen
Dienst van het woord
Eerste lezing: Openbaringen 14: 1-7
Gradualepsalm: lied 118a
Epistellezing: Jacobus 1: 16-21
Zondagslied: lied 35 uit: ‘Alle liederen van Luther. Een levend document’
tekst: Martin Luther (1483-1546),vertaling: Andrie Govaert (*1954),melodie: Martin Luther

allen:

cantorij:

1.

2.De duivel had mij in zijn macht,
ik was geheel verloren,
gekweld door zonden, dag en nacht,
waarin ik ben geboren.
Steeds dieper zonk ik in het kwaad,
tot enig goed niet meer in staat,
een speelbal van de zonde.
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allen:

3.Mijn goede werken, eigen kracht,
dat alles ging ten gronde.
De vrije wil staat op, veracht
de goddelijke orde.
Wanhopig was ik en in nood,
mij bleef niets anders dan de dood
en dan ter helle varen.

cantorij:

5.God sprak tot zijn beminde Zoon:
de tijd vraagt om ontferming.
Daal af, kom van de koningstroon,
de arme vindt genezing.
Verlos hem uit zijn grote nood,
zijn zondenlast, versla de dood
en laat hem met je leven.

allen:

6.De Zoon daalt af naar Vaders wens,
de reine maagd werd moeder.
Zo kwam hij bij mij als een mens,
zo werd hij mij tot broeder.
Hij mengt zich stil in mijn bestaan,
mijn schamel lichaam neemt hij aan,
en dan pakt hij de duivel.

allen:

7.Hij sprak het woord: houd vast aan mij,
je zult nu zeker slagen.
Voor jou strijd ik, ik maak je vrij,
ik zal je verder dragen.
Ik ben in jou en jij in mij
en waar ik ga, daar ga ook jij:
ons zal geen vijand scheiden.



wie kan gaat staan

Halleluja : lied 338k
psalmvers: psalm 98:1
“Zingt voor de Heer een nieuw lied, wonderen heeft Hij verricht”.
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Evangelielezing: Johannes 16: 5-15
waarin het evangeliemotet in een toonzetting van Jac. Horde:
“Doch ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heen ga.
Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen,
maar indien ik heenga, zal ik Hem tot u zenden.”
Schriftacclamatie



wij gaan zitten

cantorij: O praise the Lord van Adrian Batten (1591-1637)
tekst: psalm 117
O praise the Lord, all ye heathen;
praise him all ye nations.
For his merciful kindness is ever more
and more towards us;
and the truth of the Lord endureth
for ever and ever.
Amen.

O, loof de Heer, alle gij heidenen;
prijs hem allen, volken.
Want zijn genadige goedheid komt
steeds dichter bij ons;
en de waarheid van de Heer blijft
voor eeuwig en altijd bestaan.
Amen.

Preek
Credo: lied 342
Dienst van de tafel
Mededelingen
Collectespel,
onderwijl inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel.
Avondmaalslied: lied 657: 1a, 2m, 3v, 4a
Offerandegebed
Voorbeden met gezongen acclamatie: lied 368f en stil gebed.
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Gezongen Tafelgebed
Bron: Dienstboek (een proeve) Schrift-Maaltijd-Gebed, pag. 650 e.v. ‘Tafelgebed 20’
Tekst: Niek Schuman, Muziek: Jan Pasveer

voorganger:
God van Abraham, Isaak, Jakob.
Gij die uw volk hebt geleid uit Egypte;
God van bewogenheid, God van beweging.
Gij die verborgen zijt, nochtans aanwezig.
Gij die ons kent: het werk van uw handen, mensen van hoop en vrees, glorie,
misère, mensen op weg naar het land van belofte, aarzelend gaande met vallen
en opstaan.
Gij die van ver met uw woord ons nabij komt, Gij die ons voorgaat, de God die
er zijn zal:
twistend, vertroostend, beproevend, belovend, waarheid, gerechtigheid,
wijsheid en vrede.
Samen met engelen, machten en krachten, doden en levenden, boven,
beneden, stemmen wij in met de lof U gebracht, roepen U aan en zingen U toe:
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voorganger:
U zij de glorie om Jezus Messias, Licht uit de hoge, aan mensen verschenen, zon
van gerechtigheid over de wereld. Alle gerechtigheid heeft zij vervuld, wet en
profeten ten volle doen gelden, om aan de wereld zijn toekomst te geven.
Hij die als Meester de minste gediend heeft, Hij die als Koning het kruis heeft
gedragen, blinkende Morgenster, wortel van David, Hij die de weg is de
waarheid, het leven!
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Die op de avond voordat Hij ging sterven, nacht van verloochening, nacht van
verraad, met zijn discipelen maaltijd gehouden en voor zijn vrienden het brood
heeft gebroken:
Neemt, zei Hij, eet, want dit is mijn lichaam,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo ook de beker die rondging bij allen, die Hij betekenis gaf met de woorden:
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit tot mijn gedachtenis.
cantorij:
Steeds als wij nemen het brood en de beker, delend de dood van de levende
Heer, zijn wij getuigen van Hem die zal komen. Redder der wereld, kom ons
bevrijden. Gij onze hoop, onze toekomstverwachting.
voorganger:
Koning der wereld, wij roepen: hoe lang nog? Alle verbijstering, vrees en
verdriet, honger en onrecht, vernedering, leugen, eenzaamheid, ongeluk, dood
en verderf!
Waak op voor allen die mateloos lijden, alle gemartelden, alle verminkten, alle
getuigen van waarheid en recht, allen wier naam staat gegrift in uw hand.

voorganger:
Zend dan, O God, uw geest in ons midden, brand uit ons weg alle haat en
geweld, maak ons tot mensen met nieuwe verwachting. Wil het gezicht van de
aarde vernieuwen, oorlogen smoren, verdrukking verbreken, opdat uw
koninkrijk kome met kracht, en alle dingen voltooid zullen zijn.
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voorganger:
Zoals dit brood was verstrooid op de velden, en is geoogst en gebundeld tot
één, koren verzameld tot voedsel voor velen, breng zo uw volk in het Rijk van
uw vrede, haal hen van heinde en verre bijéén, zamel hen op uit de grote
verstrooiing, samen met allen die roepen tot U:

Onze Vader…
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Nodiging
Wij vormen een kring en delen brood en wijn
Communie
Wij vieren de maaltijd in de kring; u wordt van harte uitgenodigd om straks met
elkaar een kring te vormen. Ook wanneer u niet meedeelt in brood en wijn,
komt u dan toch in de kring staan, want we sluiten de viering in de kring af.
In de beker die als laatste rondgaat is druivensap en er zijn ook glutenvrije
ouwels. Geeft u het aan wanneer u hiervan gebruik wenst te maken
Musica sub communione
Altaarzegen
Postcommunio

Slotlied: psalm 150
Zending en zegen

v.
a.

Zegen
Amen, amen, amen.

Orgelspel
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Lutherse Cantorij Woerden
De cantorij van onze lutherse gemeente staat onder leiding van Jeroen de
Haan. Sinds 2014 is de cantorij financieel los van de kerk komen te staan:
zij is nu een zelfstandig werkende vereniging. Dat betekent dat de cantorijleden
het grootste deel van de kosten, zoals die van de dirigent, zelf opbrengen.
Er is echter meer geld nodig om aan de erediensten te kunnen meewerken.
Ongeveer tien keer per jaar verleent de cantorij medewerking aan een dienst.
Voor elke dienst wordt repeteren we drie à vier keer.
Vaste onderdelen zijn de antifoon rondom de eerst te zingen psalm en een
evangeliemotet. Ook zingen we bij gelegenheid een deel van de uitgebreide
avondmaals- of doopliturgie.
Zo wil de cantorij de gemeentezang ondersteunen en de lutherse liturgische
traditie versterken.
Daarnaast geven we elk jaar op Open Monumentendag in september een
concert.
We zingen muziek uit de lutherse en de anglicaanse traditie, uit verschillende
tijden: van de vroege renaissance, zoals Hasler en Schütz, tot de tijd van nu,
van o.a. Hans Friedrich Micheelsen, Willem Vogel, Jacques Horde, Jeroen de
Haan.
Lijkt het je wat om mee te zingen met ons? Probeer het eens uit op een
maandagavond en ervaar de ontspannen sfeer waarin we werken, onder de
zeer vakkundige leiding van Jeroen de Haan.
Meld je aan bij één van ons of mail naar luthersecantorijwoerden@gmail.com .
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