Liturgie

zondag 17 januari 2021
3e zondag van Epifanie
ds Dirk Neven
leden van de Nicolaȉcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg, organist

Voorganger
m.m.v.

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.
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 210 – God van hemel, zee en aarde
Verzen 1, 2 en 3

(gemeente gaat zitten)
Smeekgebed
Na het daarom bidden wij
G. Heer ontferm u!
Na het daarom zingen wij:
Kyrie en gloria NLB 299e – U alle eer

Dienst van het woord
Groet (gezongen)

Gebed bij de opening van de Schriften
L. Lezing uit het Eerste Testament!
Psalm 45 - Alles schittert aan U (Hans Bouma)
L. Dit is het Woord van de Heer!
G. Wij danken God!
Zingen

NLB 518 – Hoe helder staat de morgenster
Verzen 1, 2, 3 en 4
L. Hoor het Evangelie…!
Johannes 2: 1 - 5

Zingen

HLOL 43 – De gewonde liefde
Verzen 1 – 6
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2. De Heer wil op een bruiloft zijn.
Hij lokt zijn bruid naar de woestijn,
Nieuwe wingerds zal Hij geven
Om te leven.

3. Alwie door God verkoren is
moet trekken door de wildernis
en het onheil zal hem wachten
lange nachten.

4.De bange twijfel grijpt hem aan;
hoe lang nog moeten wij hier gaan,
zal de Bruidegom wel komen,
zucht de vrome.

5. Waarom zijn wij hierheen geleid,
zo ver van huis en vriend’lijkheid,
Heer, wij kunnen uw opdagen
niet verdragen.

6. Want wie weerstaat uw overmacht
die rooft als een dief in de nacht,
uitgeschud zijn wij bevonden,
vol van wonden.

Schriftlezing vervolg
Zingen

Johannes 2: 6 - 11

NLB 339c – U komt de lof toe

Uitleg en verkondiging
Zingen

HLOL 43 – De gewonde liefde
Verzen 7 – 12

7. Maar Jezus die in Kana was
gaat met ons mee en draagt de last,
bij de mensen zal Hij wezen,
wilt niet vrezen.

8. Hij is door de woestijn gegaan
en daar is Hem veel kwaad gedaan,
in het onheil zult gij vinden
uw Beminde.

9. Zijn wingerd heeft Hij daar geplant,
daar stromen woorden uit zijn mond,
goede wijn uit edeldruiven
in de kruiken.

10. Daar zal Hij spreken naar ons hart,
daar zal Hij breken in de smart
brood voor alle stervelingen.
Hoort het zingen!

11. Hoe hoff’lijk komt Hij tegemoet,
vlees van ons vlees, bloed van ons bloed,
als een vuurzuil van verlangen,
ons t’ ontvangen.

12. Zo laat ons dan ter bruiloft gaan
en roept de gastheer bij zijn naam,
Jezus Christus moest Hij heten,
wilt nu eten.

Moment van bezinning
Orgelspel

Trio in F – Johann Ludwig Krebs (1713 – 1780)
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Dienst van de gaven en gebeden
Collectedoelen
1.
2.

Wijkdiaconie: hulpverlening namens de Nicolaȉkerk aan mensen in
de wijk
Wijkgemeente: activiteiten, predikanten, musici, gebouw etc.

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:
Zingen

NLB 368c – Doe lichten over ons

Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk gesproken)

Wegzending en zegen
(gemeente gaat staan)
Slotlied

NLB 793 – Bron van liefde, licht en leven

Zegen
Gezongen ‘amen’

Uitleidende muziek

Concerto del Signr Tomaso Albinoni –
Johann Gottfried Walther (1684 – 1748)
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Agenda


Zondag 24 januari, 10.00 uur - kerkdienst
Voorganger: ds. Hans Koops
Cantor - organist: Ko Zwanenburg
m.m.v. leden van de Vespercantorij Nicolaȉkerk


Koster: Wiebe Kloosterman





Via www.kerkomroep.nl kunnen de kerkdiensten live of achteraf beluisterd
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
Jaargang- 4,
3
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