Liturgie

zondag 24 oktober 2021
6e zondag van de herfst
ds. Jan Robbers
Berry van Berkum

Voorganger
Organist

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 psalm 130 – Uit diepten van ellende
Vers 3 en 4

(gemeente gaat zitten)
Gebed om ontferming Kyrie en Gloria
Na het daarom bidden wij:
Zingen: NLB 301f – Heer, ontferm u
Na het daarom zingen wij:
Zingen: NLB 119ª – Uw woord omvat mijn leven
Vers 1, 2 en 4

Dienst van het woord
Groet (gezongen)

Gebed bij de opening van de Schriften
Met de kinderen
NLB 832 – Geroepen om op weg te gaan

Zingen

(onder het orgelspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
L. Lezing uit het Eerste Testament …
Jeremia 28, 1 – 17
L. Dit is het Woord van de Heer!
G. Wij danken God!
NLB psalm 62 – Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Zingen

V. Hoor het evangelie ……!
Johannes 8: 37 - 47
NLB 826 – O Christus woord der eeuwigheid

Zingen

Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Improvisatie

Zingen

NLB 825 – De wereld is van Hem vervuld

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).
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2.

Oecumene in Utrecht - steun voor het oecumenische werk waarin
kerken laten zien waar het evangelie voor staat en hoe zij dienstbaar
zijn aan de samenleving

De gaven worden ingezameld aan het eind van de dienst in de mandjes bij de uitgang.
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’.

Orgelspel

‘Basse et dessus de trompette’
L.N.Clerambault (1676-1749)

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Gebed over de gaven
Dankgebed en voorbeden
Na het daarom bidden wij:

m. Christiaan Winter (NLB 368j)

Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk gesproken)

Zending en zegen
(gemeente gaat staan)
Slotlied

NLB 723 - Waar God de Heer zijn schreden zet

Zegen
Gezongen ‘amen’

Uitleidende muziek

Preludium in a BMV 543 - J.S.Bach (1685 -1750)
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Agenda


Zondag 31 oktober, 10.00 uur – kerkdienst
Schrift en tafel
Voorganger: ds Dirk Neven
Organist: Ko Zwanenburg







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 43
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