Liturgie

zondag 22 november 2020
10e zondag van de herfst
Voorganger
ds. Dirk Neven
Cantor/organist Ko Zwanenburg
M.m.v.
enkele leden van de Vespercantorij Nicolaïkerk
I.v.m. de coronamaatregelen mag er door de gemeente niet gezongen worden.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbereiding
De klok wordt geslagen, allen worden stil
De kaarsen worden aangestoken onder begeleidend orgelspel
Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645
J.S. Bach (1685-1750)
(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
V. God, in de stilte van de morgen zoeken wij U
G. Houdt U voor ons niet verborgen
V. Met alles wat ons bezighoudt, komen wij tot U
G. Kom ons tegemoet in ons verdriet èn onze dankbaarheid
V. Wij verlangen naar warmte en geborgenheid
G. Omgeef ons met uw licht en liefde. Amen
Openingslied

NLB 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht
Verzen 1, 2 en 3

(gemeente gaat zitten)
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 = zanggroep

Dienst van het woord
Groet (gezongen)

Gebed bij de opening van de Schriften
L. Lezing uit het Eerste Testament…!
Psalm 43 – Ik verlang er zo naar (Hans Bouma)
L. Dit is het woord van de Heer!
G. Wij danken God!
Zingen

NLB 43 – O God, kom mijn geding beslechten
Verzen 1, 3 en 5
L. Hoor het Evangelie…!
Mattheus 25, 1-13

Zingen

NLB 339c – U komt de lof toe

Uitleg en verkondiging
Moment van bezinning
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Orgelspel

Es ist gewisslich an der Zeit
Nun freut euch, lieben Christen gmein, BWV 734
J.S. Bach

Zingen

NLB 759 – Gods kinderen op aarde
Verzen 1 en 2

Dienst van de gaven en gebeden
Collectedoelen
1.
2.

Wijkdiaconie: hulpverlening namens de Nicolaikerk aan mensen in de
wijk.
Begeleiding uitvaarten: de Protestantse Kerk zorgt voor trainingen
voor gemeenteleden die uitvaarten begeleiden als er geen predikant is.

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
Telkens na het daarom bidden wij:
m. Christiaan Winter (NLB 368j)

Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk gesproken)

Zending en zegen
(gemeente gaat staan)
Slotlied

NLB 749 - Op, waak op! Zo klinkt het luide
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Zegen
Gesproken ‘amen’
Uitleidende muziek
Toccata uit de partita 'Wachet, auf ruft uns die Stimme'
Hugo Distler (1908-1942)

Agenda
1e Zondag van de Advent
▪

Zondag 29 november, 10.00 uur - kerkdienst
Voorganger: ds. Hans Koops
Organist: Berry van Berkum
M.m.v. leden van de Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet

▪

Zondag 29 november, 17.00 uur - vesper
Voorganger: ds. Harry Zeldenrust
Organist: Berry van Berkum
M.m.v. Paulien van der Werff (sopraan) en zangers van de
Vespercantorij Nicolaïkerk
Muziek: Machet die Tore weit van Andreas Hammerschmidt, Magnificat
van Heinrich Schütz en Öffne dich, uit cantate 61 van J.S. Bach

Lector: Kahdra Kleij van Willigen | Koster: Sijmen Euwijk
▪
▪

▪
▪
▪
▪

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 opmerking hebben,
spreek gerust iemand aan van het welkomstteam dat bij de deur staat. Dat kan
bij binnenkomst, maar ook later na de dienst. De teamleden 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: Margriet van Dijk-Meijer
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