
Liturgie zondag 18 oktober 2020 

 5e zondag van de herfst 

Voorganger ds. Hans Koops 

Organist Karel Demoet 

 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Voorbereiding 
 
De klok wordt geslagen, allen worden stil 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Inleidende muziek – Improvisatie  
 
(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 
 
Openingslied NLB 146 – Zing, mijn ziel, voor God uw Here 
 vers 1 en 4 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
Smeekgebed met aansluitend Kyrie en Loflied 

 
Na het daarom zingen wij: 
Kyrie (NLB 301a)  

 

Zingen NLB 304 – Zing van de Vader die in den beginne  
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Dienst van het woord 

 
Groet (gezongen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Met de kinderen 
 
Zingen NLB 285 – Het licht is ons voorgegaan 
 
(onder het orgelspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 

 
Eind juli passeerde Nederland de zogenaamde ‘Overschrijdingsdag’. In dagblad 
Trouw stond het volgende bericht: De organisatie Global Foodprint Network 
rekent jaarlijks uit op welke dag de mensheid de natuurlijke jaarvoorraad heeft 
verbruikt. Vorig jaar was dat op 1 augustus. Het ene land springt minder zuinig 
om met wat de aarde biedt dan het andere. Vandaar dat voor ieder land de 
datum van ‘Earth Overshoot Day’ anders ligt. Nederland overschreed al op 4 mei 
de grens. Indonesië doet het veel beter: daar valt Overschrijdingsdag dit jaar pas 
op 18 december. We gebruiken dit jaar meer dan één aarde aan voedsel en 
natuurlijke hulpbronnen, 1,75 aarde om precies te zijn. 
 

 V. Hoor het Evangelie…! 
   Lucas 12: 13 - 21 
 
Zingen NLB 339a – U komt de lof toe 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel Offertoire 

Léon Boëllmann (1862-1897) 
 
Zingen NLB 718 – God, die leven hebt gegeven  
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Dienst van de gaven en gebeden 

 
Collectedoelen 
 

1. Zendingsdiaconessen in Rwanda: de zendingsdiaconessen in 
Rwanda bieden geestelijke en praktische hulp in hun omgeving, 
vooral aan de allerarmsten. 

2. Opbouw wijkgemeente: activiteiten, predikanten, musici, gebouw, 
etc. 

3. Voedselbank: dit collectedoel is bestemd voor de uitgiftepunten van 
de Voedselbank in Rivierenwijk en Lunetten. Zij stellen samen ruim 
zeventig voedselpakketten samen voor alleenstaanden en gezinnen 
in deze wijken.  

 
I.v.m. de coronamaatregelen mogen er geen collectezakken rondgaan. Wel is het 
mogelijk om geld te geven in de mandjes die op de tafel bij de uitgang staan. Digitaal 
kunnen giften overgemaakt worden via het giftenformulier: 
http://pgu.nu/nicolaikerkcollecte of via het formulier op de ‘doneerpagina’ op de website 
van de Nicolaikerk: www.Nicolaikerk.nl/Collecte.  

 
Gebed over de gaven 
 
Dankgebed en voorbeden 
  
 Na het daarom bidden wij: 
 Heer, hoor ons bidden (NLB368j) 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (gezamenlijk gesproken)  
 
 

Zending en zegen  

 
(gemeente gaat staan) 

 
Slotlied NLB 713 – Wij moeten Gode zingen 
 vers 1, 4 en 5  
 
(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst) 
  



 

- 4 - 

Zegen 

 
Gezongen ‘amen’ 
 
 
 
 
 
 
 

Uitleidende muziek Prélude 
  Gabriel Pierné (1863-1937) 
 

   
 
 

Agenda 
 
 Zondag 18 oktober, 17.00 uur - vesper 

Voorganger: ds. Marian van Giezen 
Organist: Karel Demoet 
 

 Zondag 25 oktober, 10.00 uur - kerkdienst 
Voorganger: ds. Hans Koops 
Organist: Ko Zwanenburg 
 

 
   

 
 
Koster: Peter van Wermeskerken 
  
 via www.kerkomroep.nl kunnen de kerkdiensten live of achteraf beluisterd 

worden (liturgie is te downloaden). 

 mocht u nog niet zo bekend zijn in onze kerk en een vraag of een opmerking 
hebben, spreek gerust iemand aan van het welkomstteam die bij de deur staat. 
Dat kan bij binnenkomst, maar natuurlijk ook later na de dienst tijdens de koffie. 
Zij kunnen u verder wegwijs maken binnen onze gemeente. Zij zijn herkenbaar 
aan de badge met hun naam erop.  

 de gasten wijzen wij vriendelijk op het gastenboek. 
 in het voorbedenboek kunt u uw voorbeden opschrijven. 
 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  

 

Opmaak liturgie: Ben van Dijk 
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