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Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbereiding
De klok wordt geslagen, allen worden stil
De kaarsen worden aangestoken
Inleidende muziek

Preludium in d BWV 554
J.S.Bach (1685-1750

(gemeente gaat staan)

Aanvangswoord
V. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest
G. Amen
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering

Openingslied NLB 274 : 1-3

Wij komen hier ter ere van Uw naam

(gemeente gaat zitten)

Smeekgebed met aansluitend Kyrie en Gloria
Na het daarom bidden wij:
G: Heer, ontferm U!
Na het daarom zingen wij:
Kyrie en gloria (NLB 299e)
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Dienst van het woord
Groet (gezongen)
Dienstboek 41

V.

G.

Gebed bij de opening van de Schriften
Met de kinderen
Zingen

NLB 284 – Christus, Gij zijt het licht in ons leven

(onder het orgelspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
L. Lezing uit het Eerste Testament….
Deuteronomium 6, 1-9 (vert. NBV)
L. Dit is het Woord van de Heer!
G. Wij danken God!

Zingen

NLB 15: 1-3 – Wie zult Gij noden in uw tent
V. Hoor het Evangelie….!
Lucas 10, 38-42 (vert. NBV)

Zingen

NLB 339a – U komt de lof toe
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Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Preludium in d BWV 554
J.S.Bach (1685-1750)

Zingen

Lied van twee zusters (uit de bundel ‘Eva’s lied’, nr. 7)
t. Maria de Groot / m. Gon Voorhoeve

2.

Ik voel mij sterk en vrij, sinds ik die roep verstond.
Mijn zuster, zij aan zij, verwoordt het nieuw verbond:
de mens van Nazareth geleidt een levenlang
wie luistert, en hij redt van angst en ondergang.

3.

Zoals de dode broer, geroepen uit het graf
het licht opnieuw ervoer en liep het rotspad af,
zo vinden wij de weg en gaan op eigen kracht
aan dood en angst onthecht, tot waar de tafel wacht.
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Dienst van de gaven en gebeden
Inzameling van de gaven

Orgelspel

1. Wijkdiaconie
2. Opbouw wijkgemeente

uit het Concerto del Signr. Guiseppe Meck:
Allegro (3e deel)
Johann Gottfried Walther (1684-1748)

(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst)

Gebed over de gaven

Dankgebed en voorbeden
Na het daarom bidden wij:
Adem van God, vernieuw ons bestaan (NLB 368g)

Stil gebed

Onze Vader (gezongen) NLB 369b
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Zending en zegen
(gemeente gaat staan)

Slotlied

NLB 973: 1-4 – Om voor elkaar te zijn uw oog en oor

Zegen
Gezongen ‘amen’

Uitleidende muziek
Toccata (dorische) BWV 538
J.S.Bach (1685-1750)
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Agenda
▪

Zondag 21 juli, 17.00 uur, Nicolaïkerk – Vesper
Voorganger ds. Marian van Giezen
Orgel en Piano: Ko Zwanenburg
Muziek van Maurice Ravel, Erik Satie en Bert van de Brink

▪

Zondag 28 juli 10.00 uur, Nicolaïkerk – Kerkdienst
Voorganger: ds. Hans Koops
Organist: Karel Demoet



Lector – Riekie Hoek | Koster – Daan van Helden |Kaarsenkind – Jillis
▪
▪
▪
▪
▪
▪

u bent uitgenodigd na afloop een kopje koffie of thee te drinken.
via www.kerkomroep.nl kunnen de kerkdiensten live of achteraf beluisterd
worden (liturgie is te downloaden).
de gasten wijzen wij vriendelijk op het gastenboek.
in het voorbedenboek kunt u uw voorbeden opschrijven.
wilt u het wekelijkse nieuws over de Nicolaï-Marcusgemeente ontvangen? Meld
u dan aan bij medblad@gmail.com.
voor meer informatie: www.nicolaikerk.nl en www.nicolaiconcerten.nl

Opmaak liturgie: Martien van der Hurk
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