
Liturgie zondag 16 mei 2021 

 Exaudi, 7
e
 zondag na Pasen 

Voorganger ds Dirk Neven  

Organist Ko Zwanenburg 

M.m.v. Leden van de Nicolaȉcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg 

 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Voorbereiding 
 
De klok wordt geslagen, allen worden stil 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Inleidende muziek 
  
 Andante uit Voluntary in g – G.F. Händel (1685 – 1759) 
 
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 
 
Openingslied OWL 88 – Gelukkig al wie binnentreedt  

 Verzen 1, 2, 3 en 4 
 

t. Hans Mudde 
m.Susanne Paulsen 
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2. Gelukkig wie de stilte eert 
    en wachtend op het Woord 
    zijn oren al naar God toekeert 
    of hij zijn stem al hoort. 
 

3. Gelukkig wie de psalmen zingt 
    in het geloof: hier woont 
    de God die door zijn volk omringd 
    op lofgezangen troont. 

4. Gelukkig wie de wereld niet 
    verzaakt wanneer hij zingt 
    maar aldus zingt dat haar verdriet 
    de hemel binnendringt. 
 

 

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 

 
 

Dienst van het woord 
 
Groet (gezongen) 
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Gebed bij de opening van de Schriften 
 
 L. Lezing uit het Eerste Testament …! 
 
  Psalm 27 – Volkomen rustig (Hans Bouma) 
 
 L.   Dit is het woord van de Heer! 
 
 G. Wij danken God! 
  
Zingen  NLB 27a – De Heer is mijn licht 
   
 L. 1. Johannes 5, 5 - 11 
 
Zingen NLB 338b – Halleluja 
 
Lezing NT Johannes 17, 14 – 26 
 
Zingen  NLB 339a – U komt de lof toe 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen NLB 663 – Al heeft Hij ons verlaten 
 Verzen 1 en 2 
 
Moment van Stilte 
 
Orgelspel Voluntary – Thomas Weelkes (c. 1575 – 1623) 
 

Dienst van de gaven en gebeden 
 
Collectedoelen 
 

1. Diaconaal buurtwerk - Wijkplaats: In de wijkplaats kunnen buurt – 
en stadsbewoners elkaar ontmoeten, samen eten, leren en zorgen 
voor elkaar. 

2. Wijkgemeente: activiteiten, predikanten, musici, gebouw etc. 
 
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 
 
 
 

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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Dankgebed en voorbeden 
 
 Telkens na het 
 … daarom bidden wij: 
 
Zingen NLB 368f – God van leven en licht 

 
Stil gebed 
 
Onze Vader (gezongen) 
 

Zending en zegen  
 
Slotlied NLB 967 – Zonne der gerechtigheid 
 Verzen 1, 2 en 3 
 
Zegen 
 
Gezongen ‘amen’ 
 
 
 
Uitleidende muziek 
  
 Toccata in seven – John Rutter (1945) 
 

   
 

Agenda 
 
 Zondag 16 mei, 17.00 uur – vesper 

Thema Psalm 58 
Voorganger: ds Hetty Brederoo, predikant van de Lutherse Kerk in 
Utrecht 
Cantor - organist: Ko Zwanenburg 
m.m.v. enkele leden van de Vespercantorij Nicolaȉkerk 
 
Muziek: 
Magnificat – Francesco Feroci (1673 – 1750) 
Sonate in f K466 – Domenico Scarlatti (1685 - !750) 
 

 Zondag 23 mei 10.00 uur - Pinksteren 
Voorganger: ds. Dirk Neven 
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 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: Ben van Dijk 
Jaargang 4, nummer 21 

https://www.youtube.com/channel/UCvR9NQzCLYtXUPzXcbGEFMg
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10708
mailto:medblad@gmail.com
http://www.nicolaikerk.nl/
http://www.nicolaiconcerten.nl/

