Liturgie
Zo n d a g 16 jan u a ri d a t um
Tweede zondag na Epifanie

Voorganger
prop. Martin Brederoo

Organist
Ko Zwanenburg

M.m.v.
Leden van de Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbereiding
De klok wordt geslagen, allen worden stil
De kaarsen worden aangestoken
Muziek

Toccata in G
Dietrich Buxtehude (1637- 1707)

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
Openingslied

NLB 514b – Heel de aarde zal U aanbidden
NLB 66 – Breek, aarde, uit in jubelzangen
verzen 1, 5 en 7
NLB 514b – Heel de aarde zal U aanbidden

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)
I = voorganger, II = cantorij
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Dienst van het woord
Groet

Gebed bij de opening van de Schriften
Met de kinderen
Thema: Kaïn en Abel (Gen. 4: 1-16)

Zingen

NLB 1013 – Als alle mensen vogels dromen
L. Lezing uit het Eerste Testament….
Jesaja : 1-5
L. Dit is het Woord van de Heer!
G. Wij danken God!

Zingen

NLB 176 – Om Sions wil zwijg ik niet stil
verzen 1, 4 en 6
V. Hoor het Evangelie….!
Johannes 2: 1-11

Zingen

NLB 525 – Wij willen de bruiloftsgasten zijn

Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Intermezzo
Hendrik Andriessen (1892-1981)

Zingen

NLB 528 – Omdat Hij niet ver wou zijn
verzen 1, 4 en 5
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Dienst van de gaven en gebeden
Collectedoelen
1. Wijkdiaconie
De opbrengst van de collecte voor de wijkdiaconie 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. 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.
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 (gezamenlijk gesproken)
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m. Wim Kloppenburg (NLB 368c)

Zending en zegen
Slotlied

NLB 791 – Liefde eenmaal uitgesproken
(let op: deze melodie is anders dan die in het liedboek)
m. Blaenwern
t. Sytze de Vries
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2. Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

3. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!
Zegen
Gezongen ‘amen’

Uitleidende muziek
Pasticcio
Jean Langlais (1907- 1991)
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Agenda Nicolaïkerk


Zondag 23 januari, kerkdienst, 10.00 uur

Voorganger: ds. Dirk Neven
Organist: Ko Zwanenburg
m.m.v. Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet








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 de collectes te
betalen. Meer informatie over de app vindt u op onze website.

Opmaak liturgie: Martien van der Hurk
Jaargang 5, nummer 3

