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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden 

Septuagesima, 5 februari 2023 

 

voorganger: ds. Jan Compagner, organist: Jeroen 

de Haan, ambtsdrager:  Lenie de Jongh, lector: 

Bert Kranenborg, koster: Robert Fris, technicus: 

Paul Rooij 

 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: Koraalbewerking over de 

melodie van psalm 18 van Toon Hagen (*1959) 

Intrede 
Introïtuspsalm: Psalm 18: 1, 5, 8 omsloten door 
de antifoon: ‘Toen het mij bang te moede was, 
riep ik de Heer aan. Hij hoorde mijn stem uit zijn 
paleis.’ (Psalm 18: 7) 

(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  

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

Schuldbelijdenis, Confiteor  

 

v. Heer, vergeef ons wat wij misdeden  

a. en laat ons weer in vrede leven 

v. amen 

(wij gaan zitten)  

 

 

 

 

 

KYRIE - Heer – roep om ontferming 

 

 

GLORIA IN EXCELSIS - Ere zij God in den hoge 

 

 

Groet, Salutatio  

 

 

Zondagsgebed, Collecta  

v. (gebed voor de zon- of feestdag)  … door Jezus 

Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Korte inleiding op de lezingen 

Profetenlezing:  Jeremia 9: 22 - 23 (NBV) 

Gradualepsalm: Psalm 44: 1, 11  

Epistellezing: Filippenzen 2: 12 - 13 (NBV) 

Zondagslied: Lied 966 

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 
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Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord: ‘Allen die uw hoop vestigt op 
de Heer: wees sterk en houd moed.’ (Psalm 31:25)  

  

v. Evangelielezing: Mattheüs 20: 1 - 16 

(Naardense bijbel) 

a. Acclamatie:  

 

* wij gaan zitten  

Prediking  

Lied 826 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven onder orgelspel 

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

v. (voorbeden) … laten wij de Heer bidden:  

a. Lied (acclamatie) 368c 

Onze Vader, Pater Noster, met gezongen 

doxologie:  

 

 

 

 

 

Slotlied: Lied 869: 1, 6, 7 

Zegen 

 

 

Naspel, Postludium: Koraalbewerking ‘Sei Lob und 

Her den höchsten Gut’ (melodie van het slotlied) 

van Jaap Dragt (1930-2003) 

 

(Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd. 

Het licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in. 

Voorganger, ambtsdrager(s) en lector gaan achter het 

licht aan, richting uitgang. We bewaren de stilte tot na 

het orgelspel.) 
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