
Liturgie zondag 26 september 2021 

 2
e zondag van de herfst 

Voorganger ds. Johan Plante, Maarn 

Organist Ko Zwanenburg 

 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Voorbereiding 
 
De klok wordt geslagen, allen worden stil 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Inleidende muziek Improvisatie over lied 217 
  
(gemeente gaat staan) 
 
Morgenlied NLB 217 – De dag gaat open    
 
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 
   v. Gij die ons kent 
         en ons doorgrondt, 
  zie ons hier aan 
  met het licht van uw ogen. 
   a.    Laten wij wandelen in uw licht 
   v.  Het licht van uw Woord 
  wijst ons hoe te gaan, 
  bewaart ons voor dwalen. 
   a.       Laten wij wandelen in uw licht 
   v. Uw oordeel en liefde schept licht 
  in alles wat zich nog verliest aan het duister. 
   a. Laten wij wandelen in uw licht, 
  door Jezus Christus, onze Heer. 
  Amen  
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(gemeente gaat zitten) 
 
Zingen Psalm 121 – ik sla mijn ogen op en zie  
 (psalm van de zondag) 
 
 
Smeekgebed met aansluitend Kyrie en Gloria 

 
v.        Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de 
           wereld, maar dan ook zijn Naam prijzen, want in de Schrift lezen  
           wij dat zijn Barmhartigheid geen einde kent------Daarom roepen  
           en zingen wij  

Kyrie en gloria (NLB 299e)  
  I=voorganger, II=allen 
 

 

Dienst van het woord 
 
Groet (gezongen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Met de kinderen 
 
Zingen NLB 274 – Wij komen hier ter ere van uw naam 
 
(onder het orgelspel gaan de kinderen naar de kinderkerk) 
 
 L. Lezing uit het Eerste Testament…. 
  Numeri 11: 24 -29 
 
 L. Dit is het Woord van de Heer! 
 G. Wij danken God! 
 
Zingen NLB 119a – Uw woord omvat mijn leven 
  
 V. Hoor het Evangelie….! 
   Marcus 9: 30 – 41 en 49 – 50 
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Zingen NLB 339c  U komt de lof toe  
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
Orgelspel Geef aan de wereld vrede Heer 
 Bert Matter (1685-1750) 
 
Zingen NLB 1009 – O lieve Heer geef vrede 
  
 
 

Dienst van de gaven en gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1. Kerk in aktie – zending 

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het 
decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te 
zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen 
een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te 
brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 

 
    2. Pioniersplekken  

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de ondersteuning en uitbreiding 
van de stedelijke pioniers-plekken. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-
zijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten 
zijn afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op 
duurzame gemeenschapsvorming. De Protestantse Gemeente Utrecht kent drie 
pioniersplekken. De collecte is bestemd voor de activiteiten van De Haven 
(www.dehaven-kanaleneiland.nl), Begane Grond (Wilhelminakerk, 
www.beganegrond.nl) en Even song & Pub (www.evensongenpub.nl). De 
Algemene Kerkenraad wil graag nog meer van deze plekken in Utrecht creëren. 

 
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’. 

 
(de kinderen komen terug uit de kinderkerk) 
 
 
Gebed over de gaven 
 
Dankgebed en voorbeden 
  
 Na het daarom bidden wij: 
 
 
 

NLB 368j / m. Jan D. van Laar 

https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4181
https://www.nicolaikerk.nl/doneer_1
https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf
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Stil gebed 
 
Onze Vader (gezamenlijk gezongen NLB 369b)  
 

Zending en zegen  

 
(gemeente gaat staan) 
 
 
Slotlied NLB 315– Heb dank o God van alle leven 
  
 
Zegen 
 
Gezongen ‘amen’ 
 
 
 
 
 
Uitleidende muziek 
  
 Fuga in g moll  BWV 542   
 J.S.Bach (1685-1750) 
   
     

   
 
  Agenda 
 
 Zondag 3 oktober 10.00 uur - kerkdienst 

Voorganger: ds. 
Organist Ko Zwanenburg 
 

 Zondag , 3 oktober 17.00 uur - vesper 
Voorganger: Wim Reedijk 
Organist Berry van Berkum 
m.m.v. Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 
Muziek: 
Psalm 77   John Stainer 
Magnificat in C  Charles Villiers Stanford 

       pianomuziek: Musica callada Frederico Mompou (1893-1987) 
       mouvement (deel 2) uit de sonatine van Maurice Ravel (1875-1937) 


