Orde van dienst voor zondag 7 juli 2019
om 10.30 uur
Lutherse Kerk Woerden

Bij deze orde van dienst heeft u tevens een liedboek nodig.
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Het is vandaag de 3 zondag na Trinitatis en de liturgische kleur is groen.

voorganger:
Maarten Diepenbroek
ambtsdrager:
Ariadne Rook
lector:
Loes van Daalen
cantor-organist: Jeroen de Haan
koor:
Lutherse Cantorij Woerden
kinderkerk:
Bernice Janssen
koster:
Hans Brouwer
opmaak liturgieboekje: Maria Knöps
2

De voorbereiding


wij worden stil

Orgelspel: Pavana van een anonieme componist uit 17e eeuw
Welkom


wie kan gaat staan

Morgenlied: lied 281: 1, 4, 6, 8, 9 en 10
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 25: 4, 5 en 10
Deze psalm wordt omsloten door de antifoon, gezongen door de
cantorij:
‘Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig.
Zie op mijn ellende en mijn moeite en vergeef al mijn zonden.’
Kyrie en Gloria: lied 299e
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Gebedsgroet
voorganger:
allen:

Gebed van de dag, besloten met:
voorganger: … door Jezus Christus onze Heer
allen: Amen
Dienst van het woord
Eerste lezing uit het oude testament: Jesaja30: 15 - 18
Gradualepsalm: psalm 25d
Epistellezing: 1 Petrus 5: 5b-11
Zondagslied: lied 944: cantorij: 1, allen: 2 -4


wie kan gaat staan

Halleluja: lied 338m
Evangelielezing: Lucas 15: 1 - 10
Cantorij zingt motet Lucas 15: 10 in een toonzetting van Arie Eikelboom:
‘Zo zeg Ik u: er zal blijdschap zijn ten aanschouwe van de engelen Gods
over één zondaar die tot inkeer komt. Halleluja’.
Schriftacclamatie
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wij gaan zitten

Preek
Credo: lied 341 -indien mogelijk staande
Dienst van de tafel
Mededelingen
Collecte
Muziek tijdens de inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel:
Improvisatie op de melodie van lied 377
Avondmaalslied: lied 377 cantorij:1, allen: 2 -7
Offerandegebed
Voorbeden met gezongen acclamatie: lied 368h en stil gebed.

Gezongen Tafelgebed
Bron: Dienstboek (een proeve) Schrift-Maaltijd-Gebed, pag. 650 e.v. ‘Tafelgebed 20’
Tekst: Niek Schuman, Muziek: Jan Pasveer

5

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 hij 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!
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.
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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.

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:
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Onze Vader…

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.
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Musica sub communione: Fuga in h-moll (op een thema van Corelli),
BWV 579 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Altaarzegen
Postcommunio

Slotlied: lied 159a

Zending en zegen

v.
a.

Zegen
Amen, amen, amen.

Postludium: Lofzang van Simeon (Pro Organo Pleno) van Henk Gijzen
(*1955)
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