Orde van dienst voor
zondag 22 november 2020
om 10.30 uur
Lutherse Kerk Woerden

Het is vandaag de laatste zondag voor Advent,
ook wel ‘Christus koning’ genoemd.
De liturgische kleur is wit;
het licht van Christus overwint de duisternis.
In deze dienst mag Viktor de Wolf het teken van de heilige doop
ontvangen.

voorganger:
ds. Maarten Diepenbroek
ambtsdrager: Henk Burggraaff
lector:
Ellen Gol
organist:
Jeroen de Haan
kinderkerk:
Maarten van Ansenwoude
koster:
Leon Gol
opmaakliturgieboekje: Maria Knöps
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WELKOM
VOORSPEL - PRAELUDIUM
Wij luisteren naar
Feestelijke ouverture op de melodie van Psalm 50 (improvisatie)


wie kan gaat staan

INTREDE - INTROITUS
Eerste psalm: Psalm 50: 1 en 7
omsloten door de antifoon:
‘Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor
ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven’
(tekst: Jeremia 29: 11, toonzetting: Jeroen de Haan).
(tijdens het zingen wordt het licht aangedragen)
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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.
(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.


wij gaan zitten
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ROEP OM ONTFERMING - KYRIE

ERE ZIJ GOD IN DE HOGE - GLORIA IN EXCELSIS
v.

a.

ZONDAGSGEBED - COLLECTA
voorganger: … door Jezus Christus, onze Heer.
allen:
Amen.
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DE HEILIGE DOOP
Wij verzamelen ons met de kinderen rond de doopvont,
terwijl gezongen wordt:
Lied 347: 1 en 2

2. Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien
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Presentatie
Hier in Gods huis is Viktor, de zoon van Sanne en Onno
en het broertje van Lena en Nora.
Sanne en Onno, verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
Ja, dat verlangen wij.
En met welke naam mag hij gedoopt worden?
Rutger Viktor Perry de Wolf
Moge deze naam geschreven staan in
de palm van Gods hand.
Het doopwater wordt in de doopvont uitgegoten
Doopgebed
voorganger:
Vrede zij met u!
allen:
En met uw geest.
voorganger:
Verhef uw harten.
allen:
Wij hebben ze bij de Heer.
voorganger:
Laat ons dankzeggen de Heer onze God.
allen:
Het is waardig en recht.
Gezongen doopgebed
Het is waardig en recht, het is heilzaam en goed,
om U Heer God te danken.
Wij getuigen van de Heer, van zijn doop met levend water.
Wij getuigen van de Heer: Hij geeft je leven in genade.
Gij redde Noach uit de vloed,
bevrijdde Israël door het water,
Gij haalde Jona uit de diepte.
Evenzo heeft Jezus Messias om onze zonden geleden:
Hij is gedoopt aan het kruis.
Hij heeft zo geopenbaard zijn ondergang en doorgang,
het paasgeheim van heel het leven.
Deze weg heeft Hij gekozen
toen Hij zich boog in het water, onder het water van de Jordaan.
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Wij getuigen van de Heer, van zijn doop met levend water.
Wij getuigen van de Heer: Hij geeft je leven in genade.
Want dit heeft Jezus gesproken:
“In hemel en op aarde is Mij de macht gegeven.
Gaat dan heen de wereld in,
maakt de mensen tot mijn leerling, en doopt hen in mijn Naam:
in de Naam van de Vader,
in de Naam van de Zoon,
in de Naam van de Heilige Geest.
Ga hen voor en leert hen mijn woorden te bewaren,
mijn woorden te doen."
Wij getuigen van de Heer, van zijn doop met levend water.
Wij getuigen van de Heer: Hij geeft je leven in genade.
Heilig door uw Woord dit water,
geef de genade van uw Geest aan de mens hierin gedoopt.
Laat hem horen bij uw lichaam,
geef hem vreugde van bestaan
al de dagen van zijn leven.
Want Gij zijt groot en machtig,
en brengt al uw kinderen bijeen van de einden der aarde.
Amen.
Wij getuigen van de Heer, van zijn doop met levend water.
Wij getuigen van de Heer: Hij geeft je leven in genade.
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Doop
Rutger Viktor Perry de Wolf,
ik doop je in de Naam van de Vader,
en de Zoon
en de heilige Geest.
Handoplegging en dooptekst
Je bent een kind van God,
getekend met het kruis van Christus.

Overhandiging van de doopkaars door de diaken.
Vervolg doopgebed
Zegenbede
En de Heer zal je leven bewaren
waar je uitgaat en daar waar je ingaat;
je vervullen met zijn Heilige Geest;
je bekleden met feestelijk wit,
met het oog op het eeuwige leven
en je aanreiken 't licht uit de hemel.
In ’t land van belofte,
in ’t land van genade,
in ’t land van de vrede het koninkrijk Gods.
Want als de Heer naar het bruiloftsfeest komt,
dan zal je gaan met jouw licht naar Hem toe,
dan zal je lachen en vrolijkheid zijn,
dan zal je leven in ’t land van het recht.
In ’t land van belofte,
in ’t land van genade,
in ’t land van de vrede het koninkrijk Gods.
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Geloften
Onno leest de brief voor die Sanne en hij aan Viktor hebben
geschreven.
Verwelkoming
voorganger:
Gemeente, draag Viktor die gedoopt is
in uw gebeden en ga met hem de weg
van het koninkrijk.
allen:
Welkom, kind van God
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
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Aansteken van de doopkaarsen van Lena en Nora
en een kaars voor Lieva en de namen die wij voor altijd bij ons dragen,
daarna
Zingen: lied 968: 5

Tijdens het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.
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EERSTE LEZING uit de Profeten: Jesaja 65: 17-23

GRADUALEPSALM : Psalm 95 : 1

EPISTELLEZING: Kolossenzen 1: 9-14
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ZONDAGSLIED : lied 749
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3. Laat ons U ter ere zingen
met allen, die uw troon omringen,
één koor van mens’ en engelenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit de hoge:
het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde.
Zo juichen wij
en roemen blij
de glorie van uw heerschappij!
EVANGELIE
v. (aankondiging van het Evangelie)
 wie kan gaat staan

Psalmwoord:

‘God wij loven u dag na dag,
uw naam zullen wij altijd prijzen’ (Psalm 44: 9)
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Evangelielezing: Mattheus 25: 1 – 13
Acclamatie
voorganger:
allen:


Lof zij U Christus,
in eeuwigheid, amen.

wij gaan zitten

PREDIKING
GELOOFSBELIJDENIS - CREDO
wie kan gaat staan
Zingen: lied 342

2. En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.
3. Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.
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4. Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.
5. Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

BEVESTIGING
Nelleke de Jong komt als stagiaire werken in de ELG Woerden
Korte toelichting en introductie aan de gemeente
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Belofte
voorganger:

Nelleke:

Nelleke, beloof je voor God en de gemeente
de jou toevertrouwde opdracht te zullen waarnemen
overeenkomstig de ordeningen van onze kerk,
naar de gaven je gegeven, met inzet van alle krachten,
en onder geheimhouding van hetgeen je in het
verborgene is toevertrouwd,
als een gehoorzame getuige van Gods liefde en trouw?
Ja, dat beloof ik.

Bevestigingsgebed
voorganger:
… door Jezus Christus, onze Heer.
allen:
Amen.
Handoplegging
Zend uw heilige Geest op Nelleke
en geef haar kracht opdat zij haar werk
met vreugde mag verrichten
tot opbouw van uw gemeente
en tot eer van uw heilige naam.
Amen.
MEDEDELINGEN
Gebed over de gaven door ambtsdrager
Voorbeden, waarin meegenomen worden de gebedsintenties
uit de Anna-kapel
voorganger:
… laten wij de Heer bidden:
allen:
Kom tot ons God, wek op uw kracht.
Stil gebed
ONZE VADER- PATER NOSTER
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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wie kan gaat staan

Slotlied: 452

2. Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3. O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!
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Zegenbede,
besloten met gesproken Amen.
NASPEL – POSTLUDIUM
Koraalbewerking ‘Helft mir Gott's güte preisen’ (melodie lied 452)
van Johann Nicolaus Hanff (1665-1711)

(Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd.
Het licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in.
Voorganger, ambtsdrager en lector gaan achter het licht aan,
richting uitgang.
We bewaren de stilte tot na het orgelspel.)
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