Orde van dienst voor
zondag 27 maart 2022
om 10.30 uur
Lutherse Kerk Woerden

Het is vandaag zondag Laetare: Verheugt U,
de vierde zondag in de veertig dagen tijd.
De liturgische kleur is roze, het Licht van Pasen breekt al door.
In deze dienst zal Jannie Rooij-de Bakker bevestigd worden als ouderling.

voorganger:
ambtsdrager:
lector:
cantor-organist:
koster:
technici:
lay-out:

ds. Bob Becking
Bernice Smith
Els van Steenbeek
Jeroen de Haan
Jan Smith
Agnes ten Hoeve en Paul Rooij
Maria Knöps
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WELKOM
VOORSPEL - PRAELUDIUM
Koraalfantasie over psalm 122 van Geert Bierling(*1956)
*wie kan gaat staan
INTREDE - INTROITUS
Eerste psalm: psalm 122: 1, 2 en 3
omsloten door de antifoon: : ‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met
haar verheugen en juichen om haar.’
(tijdens het zingen wordt het licht aangedragen)
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3. Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.
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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.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
a.
opdat wij weer in vrede leven.
v.
Amen.
*wij gaan zitten
HEER - ROEP OM ONTFERMING - KYRIE
v.
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van
de wereld, want zijn barmhartigheid kent geen einde.
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Zingen: Groot Kyrie en Klein Gloria

GROET - SALUTATIO
v.

a.
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ZONDAGSGEBED - COLLECTA
v.
… door Jezus Christus, onze Heer.
a.
Amen.
Korte inleiding op de lezingen
EERSTE LEZING
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 54: 7-10
Zondagslied: lied 176
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6. Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan
naar ’t land van melk en honing.
Trek voort, trek voort! ga door de poort
van zijn verheven woning.
De volken zien uw heilige spoor,
zij volgen het en neigen voor
de standaard van uw koning.
EVANGELIELEZING
v. (aankondiging van het Evangelie)
* wie kan, gaat staan
Lezing van het Evangelie: Johannes 12: 20-26
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Acclamatie
a.

* wij gaan zitten
PREDIKING
Zingen: lied 863

2.Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

3. Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

4. Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

5. Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

6. Bewaar ons in uw waarheid
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.
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MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Tijdens de inzameling luisteren wij naar een improvisatie over psalm 146

GEBED OVER DE GAVEN
VOORBEDEN
waarin meegenomen worden de gebedsintenties uit de Anna-kapel
met gezongen acclamatie
v.
(voorbeden) … laten wij de Heer bidden:
a.
acclamatie: Lied 368d
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BEVESTIGING
Zingen: lied 552: 1 en 3

3. Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed!
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Enkele woorden ter inleiding op de bevestiging van Jannie Rooij als
ouderling.
BELOFTE
Jannie Rooij-de Bakker, wil jij je verbinden aan deze gemeente
en in haar midden het ambt van ouderling vervullen?
Wil je de gemeente liefhebben naar Gods gebod,
het jou opgedragen dienstwerk verrichten naar de gaven jou 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?
Bevestigingsgebed en handoplegging
Laat ons bidden:
v.
God, wij danken U dat U mensen roept,
om een taak te vervullen in uw gemeente.
Wij bidden u voor Jannie die vandaag bevestigd wordt in haar
ambt.
Schenk haarde vreugde van uw nabijheid,
dat zij vrij en onbekommerd haar dienstwerk mag verrichten
en een getuige mag zijn van uw liefde.
Door Christus, onze Heer,
a.
Amen.
v.
Zend uw heilige Geest op Jannie,
maak haar ouderling in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen
en uw gemeente te bouwen.
a.
Amen.
VERWELKOMING EN VREDEGROET
v.
Gemeente, dit is uw nieuwe ambtsdrager.
Ontvang haar hartelijk in uw midden en wees bereid
om met haar de hand aan de ploeg te slaan, niet achterom kijkend
naar wat in feite versleten is, maar vol verwachting vooruitgrijpend
op wat komen gaat, als de Heer in glorie verschijnen zal.
a.
Amen.
v.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
a.
En met uw geest.
Geven wij elkaar een teken van vrede.
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Loflied: lied 704

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

13

*

wie kan, gaat staan

PRAEFATIO -inleiding

* wij gaan zitten
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Tafelgebed: 404e
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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.

LAM GODS - AGNUS DEI: lied 408
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COMMUNNIE - COMMUNIO
NODIGING
(We willen weer graag een kring vormen, neemt u dus uw boekje mee.
Wanneer u brood en wijn ontvangen heeft, loopt u weer naar de
credenstafel en sluit aan.
Let u hierbij op de aanwijzingen van de ambtsdrager.)
TAFELMUZIEK- MUSICA SUB COMMONIONE
Poco lento & Allegretto cantanto uit:
Fantasia in C-majeur van César Franck (1822-1880)

ALTAARZEGEN
DANKZEGGING – POSTCOMMUNIO

v.
a.

dankgebed
Amen
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Slotlied: lied 965

2. God, houd zelf uw naam in eer.
Weer met macht de wolf die snood
in de nacht uw schapen doodt.
Vergaar
uw kudde bij elkaar.
3. Help dat hoogmoed ons niet scheidt.
Leid ons naar elkander heen,
maak ons waar en maak ons één:
dan stijgt
een lied dat nooit meer zwijgt.

18

HEENZENDING - DISMISSIO

ZEGEN
v. zegenbede

NASPEL - POSTLUDIUM
Fughetta in D-Dur van Friedrich Wilhelm Schütze (1807-1888)
(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.)

Bij het verlaten van de kerk bent u in de gelegenheid onze nieuwe
ambtsdrager te begroeten en te feliciteren.
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