
Liturgie zondag 15 mei 2022 

 5e Zondag van Pasen, Cantate 

Voorganger ds. Martin van Hemert 

Organist Ko Zwanenburg 

M.m.v. Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet 

 

 
Om 10.00 uur slaat de koster de klok. Na een kort moment van stilte 
komen de predikant, ouderling en diaken binnen. 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

 
Voorbereiding 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Cantorij Cantate Domino 
 Claudio Monteverdi (1567-1643) 
 
Cantate Domino canticum novum, cantate et benedicite nomini ejus:  
quia mirabilia fecit. Cantate et exsultate et psallite, psallite in cithara et voce 
psalmi: quia mirabilia fecit.  
 
Zing voor de Heer een nieuw lied, zing en prijs Zijn naam: Hij heeft wonderen 
verricht. Zing, juich en laat uw lied weerklinken, bij de lier en het gezang van 
psalmen: want Hij heeft wonderen verricht. 
 
(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  
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Openingslied Morgenglans der eeuwigheid • LB 213 
 Verzen 1, 3 en 5 allen, 2 en 4 cantorij 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
Smeekgebed met aansluitend kyrie en gloria 

 
Na het daarom bidden wij: 
G. Heer, ontferm U! 
 
Na het daarom zingen wij: 
Kyrie • LB 301f (beurtzang cantorij/allen) 
Alle eer en alle glorie • LB 305 (allen) 

 
 

Dienst van het woord 
 
Groet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de kinderen 
 
Zingen Wil je wel geloven • LB 923 
 
(de kinderen gaan naar de kinderdienst) 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Cantorij Wie oren om te horen heeft • LB 320 
 
 L. Lezing uit het Oude Testament  
  Deuteronomium 6: 1-9  
 
Zingen  Liefde Gods die elk beminnen • LB 754 
 
 L. Hoor het Evangelie…! 
  Johannes 13: 31-35  
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Zingen U komt de lof toe (acclamatie) • LB 339c 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel Improvisatie 
 
Zingen Groen ontluikt de aarde • LB 625 

 
(de kinderen komen terug in de dienst) 

 
 
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). 

2. Wijkgemeente: de opbrengst van de collecte is een aanvulling op de 
Actie Kerkbalans en dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het 
tekort) van de eigen wijkgemeente. 

 
Doneer bij voorkeur digitaal: 

 
- scan de QR-code met uw telefoon 
- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 

 
 

 
 
Gebed over de gaven 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 Na het daarom bidden wij: 
 
 
 
 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (gesproken)  

NLB 368g / m. Jan D. van Laar 

https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf
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Zending en zegen  
 
(gemeente gaat staan) 
 
Slotlied Kondig het jubelend aan • LB 659 
 
Zegen 
 
Gezongen ‘amen’ 
 
 
 
Uitleidende muziek 
  
 Allegro moderato maestoso      
 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
 
 

   
 

Agenda 
 
▪ Zondag 22 mei, 10.00 uur - kerkdienst 

Voorganger: ds. Jan Robbers 
Organist: Ko Zwanenburg 

 
   

 
 
 
 

Lector: Aart van Bruggen | Koster: Wiebe Kloosterman 
 

▪ U bent uitgenodigd na afloop een kopje koffie of thee te drinken. 
▪ De gasten wijzen wij vriendelijk op het gastenboek. 
▪ Via www.kerkomroep.nl kunnen de kerkdiensten live of achteraf beluisterd 

worden (liturgie is te downloaden op onze website). 
▪ 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 collectes te 
betalen. Meer informatie over de app vindt u op onze website. 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
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