Liturgie
Zo n da g 2 7 n o ve mb e r 2 02 2
1e zondag van Advent

Voorganger
ds. Dirk Neven

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
Orgelspel

Improvisatie

(gemeente gaat staan)
Openingslied

Zal er ooit een dag van vrede • LB 462
Verzen 1, 2, 3 en 6

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

Kom tot ons God • LB 297

(gemeente gaat zitten)
Over de Advent
Smeekgebed met aansluitend kyrie
Na het daarom bidden wij:
G. Heer, ontferm U!
Na het daarom zingen wij:
Kyrie • LB 301a
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Dienst van het woord
Groet

Gebed bij de opening van de Schriften

Met de kinderen

Aansteken van de eerste adventskaars
Eén van de kinderen zegt:
God zal wonen bij de mensen
In een wereld vol met zorgen,
Wachten wij al eeuwenlang,
Op een lichte, nieuwe morgen
Hoor je ’t engelengezang?
Straks zal alles weer gaan bloeien,
Jezus krijgt dan alle macht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.
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Kaarsenlied

Wij wachten met ons kleine licht, couplet 1

(de kinderen gaan naar de kinderdienst)

L. Lezing uit de Profeten
2. Samuël 11, 14-27
L. Dit is het woord van de Heer…!
G. Wij danken God!

Zingen

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding • LB 25b
cantorij: voorzang / allen: refrein
L. Hoor het Evangelie…!
Mattheüs 21, 1-9

Zingen

Kom zing het lied van Eva • LB 738
1 (cantorij zingt voor, daarna vers 1 allen), 2 allen, 3 cantorij,
4 allen
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Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659
J.S. Bach (1685-1750)

Zingen

Nun komm der Heiden Heiland • LB 433
t. Maarten Luther / m. Karel Demoet
cantorij 1 en 2, allen 3-5

(de kinderen komen terug in de dienst)

Dienst van de gaven en gebeden
Collectedoelen
1.

2.

Wijkdiaconie: de opbrengst is bestemd voor het ondersteunen van
mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen
(individuele hulpverlening).
Wijkgemeente: de opbrengst 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:
Zingen

Dauw hemel, wolken regen heil • LB 368b

Stil gebed
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Onze Vader

Gezongen • LB 369b

(de kinderen komen terug in de dienst)

Zending en zegen
(gemeente gaat staan)
Slotlied

Als tussen licht en donker • LB 452

Zegen
Gezongen ‘amen’

Orgelspel

Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 661
J.S. Bach
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Agenda
▪

Zondag 4 december, 10.00 uur - kerkdienst
Voorganger: ds. Johan Plante
Organist: Ko Zwanenburg

▪

Zondag 4 december, 17.00 uur - vesper
Voorganger: ds. Hetty Brederoo
Organist: Berry van Berkum
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg
Muziek: Im Advent van Felix Mendelssohn
Meine Seele erhebt den Herren (Deutsches Magnificat, SWV 494) van
Heinrich Schütz


Lector: Aart van Bruggen | Koster: Jeannette Provily
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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
Jaargang 5, nummer 51
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