Liturgie

zondag 18 juli 2021
8ste zondag van Trinitatis
ds. Dirk Neven
Berry van Berkum

Voorganger
Organist

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbereiding
De klok wordt geslagen, allen worden stil

De kaarsen worden aangestoken

Inleidende muziek
Improvisatie op NLB 221
Zo vriendelijk en veilig als het licht • NLB 221
Verzen 1 en 2

Zingen

Aanvangswoord
V.
G.
V.
G.

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

Gebed van toenadering

Zingen

Zo vriendelijk en veilig als het licht • NLB 221
Vers 3

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

Dienst van het woord
Groet

Gebed bij de opening van de Schriften
L. Lezing uit het Eerste Testament
Schriftlezing

Psalm 122 • Wonend bij mensen (Hans Bouma)

L. Dit is het Woord van de Heer!
G. Wij danken God!
Zingen

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij • NLB 122
Verzen 1 en 2

Schriftlezing

Lucas 9, 51-62

Zingen

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven • NLB 339-f

Uitleg en verkondiging
Moment van stilte
Orgelspel

In dich hab ich gehoffet, Herr
F. Tunder (1614-1667)

Zingen

Waarom moest ik u stem verstaan? • NLB 941
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Dienst van de gaven en gebeden
Collectedoelen
1.

Wijkdiaconie
De opbrengst is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die
financieel of materieel in de knel zijn gekomen (individuele hulpverlening).
Dankzij uw gift zijn de wijkdiakenen in staat om mensen in kwetsbare
situaties te helpen met bijvoorbeeld een wasmachine, kleding, vergoeding
van bijzondere medische kosten of praktische hulp bij schuldsanering.

2.

Wijkgemeente
De opbrengst van deze collecte is een aanvulling op de Actie Kerkbalans en
dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de eigen
wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op het pastoraat
(predikant en/of pastoraal werker), de salarislasten van de koster en de
kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik van kerkgebouw en/of
wijkgebouw, en de kosten van erediensten en wijkwerk.

Digitaal kunnen giften overgemaakt worden via het giftenformulier of via het formulier op de
‘doneerpagina’ op de website van de Nicolaïkerk of via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’.

Gebed over de gaven

Dankgebed en voorbeden
Telkens na het daarom bidden wij:
NLB 681 / m. Jacques Berthier

Vert. Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.

Stil gebed

Zingen

Onze Vader • NLB 369b
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Zending en zegen
Slotlied

Door de nacht van strijd en zorgen • NLB 801
Verzen 1, 2, 4 en 5

Zegen
Gezongen ‘amen’

Uitleidende muziek
Präludium & Fuga in Bes, BWV 560
J.S. Bach (1685-1750)

Agenda
▪

Zondag 18 juli, 17.00 uur - vesper
Voorganger: ds. Wim Vermeulen
Cantor-organist: Karel Demoet

▪

Zondag 25 juli, 17.00 uur - kerkdienst
Voorganger: ds. Hans Koops
Organist: Karel Demoet

▪
▪

Alle vieringen worden uitgezonden via YouTube en Kerkomroep.
Wilt u het wekelijkse nieuws over Nicolaïgemeente ontvangen? Meld u dan aan
bij medblad@gmail.com.
Voor meer informatie: www.nicolaikerk.nl en www.nicolaiconcerten.nl
Tip: download de app van de Nicolaïkerk met o.a. de mogelijkheid te chatten met
andere gemeenteleden, de agenda te raadplegen en om digitaal de collectes te
betalen. Meer informatie over de app vindt u op onze website.

▪
▪

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer
Jaargang 4, nummer 30
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