Liturgie
Zo n d a g 28 no ve m b e r 2 0 21
Eerste zondag van Advent
Festival of Lessons and Carols

Voorganger
ds. Aline Barnhoorn

Organist
Ko Zwanenburg

M.m.v.
Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet

Maria en Elisabeth (Piero di Cosimo, 1462-1521)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbereiding
De klok wordt geslagen, allen worden stil
De kaarsen worden aangestoken
Inleidende muziek
Nun komm der Heiden Heiland - Gottfried August Homilius
(1714-1785)
(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

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer (LB 62)
Vers 1 en 4
t. Jan Willem Barnard en Ad den Besten/ m. Psalm 24
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4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.
(gemeente gaat zitten)

Smeekgebed met aansluitend kyrie
Na het daarom bidden wij:
G: Heer, ontferm U!
Na het daarom zingen wij:

Kyrie eleison (LB 301a) /m. orthodox
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Dienst van het woord
Aandacht voor de kinderen
De eerste Adventskaars wordt aangestoken
Zingen Stapellied
(Melodie LB 444 Nu daagt het in het oosten. Tekst Elizabeth van den Brun)

1. Eén kaars gaat er nu branden
en zegt aan iedereen:
Er is een feest op handen,
De duisternis gaat heen.
(onder het orgelspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Groet (gezongen)

Gebed bij de opening van de Schriften
1e lezing

Lucas 21: 25 – 31
Lector: Dit is het Woord van de Heer
Allen: Wij danken God!

-5-

Zingen

O kom, o kom, Immanuël (OLB 125)
Vers 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen) en 5 (allen)

2 O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
3 O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
5 O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
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2e lezing

Zacharia 14: 4 -9
Lector: Dit is het Woord van de Heer
Allen: Wij danken God!

Zingen

Kom tot ons, de wereld wacht (LB 433)
Vers 1 (allen), 2 (cantorij), 3 (allen), 4 (cantorij) en 5 (allen)
t. Martin Luther, m. Erfurt 1524

2. Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3. Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5. Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

3e lezing

Jesaja 25: 6 - 9
Lector: Dit is het Woord van de Heer
Allen: Wij danken God!
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Zingen

Licht in onze ogen (LB 463)
Vers 1 t/m 5

t. Sytze de Vries, m. K.G. Finlay-Glenfinlas

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

3. Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

4. Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat

5. Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

4e lezing

Jesaja 40: 3 - 11
Lector: Dit is het Woord van de Heer
Allen: Wij danken God!
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Zingen

Licht in onze ogen (LB 463)
Vers 6 t/m 8

6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
5e lezing

Lucas 1: 1 – 17, 24
Lector: Dit is het Woord van de Heer
Allen: Wij danken God!

Zingen

Er is een roos ontloken (LB 473)
Vers 1 (allen), 2 (cantorij) en 3 (allen)
m. Michael Praetorius / t. Jan de Wit
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2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.
6e lezing

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Lucas 1, 26 – 33, 38
Lector: Dit is het Woord van de Heer
Allen: Wij danken God!

Zingen

De engel Gabriël komt aangesneld (LB 443)
Vers 1 (cantorij) , 2 t/m 4 (allen)
Kerstlied uit Baskenland
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2. Jouw moederschap een zegen, weet
dat wel,
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,
en alle mensen danken jou de eeuwen
door;
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

3. Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
en zegt: voor mij is goed wat God belooft.
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn
grote naam:
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

4. Emmanuel, de redder, bracht zij voort
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods
woord
voor allen die geloven zal zij altijd zijn
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.
7e lezing

Lucas 39 – 45
Lector: Dit is het Woord van de Heer
Allen: Wij danken God!

Cantorij

Magnificat, Opus 81
Charles Stanford (1852-1924)

My soul doth magnify the Lord and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
Because he hath regarded the humility of his handmaid: for behold from henceforth all
generations shall call me blessed. Because he that is mighty hath done great things to
me: and holy is his name. And his mercy is from generation unto generations, to them
that fear him. He hath shewed might in his arm: he hath scattered the proud in the
conceit of their heart. He hath put down the mighty from their seat and hath exalted the
humble. He hath filled the hungry with good things: and the rich he hath sent empty
away. He hath received Israel his servant, being mindful of his mercy. As he spoke to
our fathers: to Abraham and to his seed for ever.
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost; as it was in the
beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.
Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland,
omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan
zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de
Almachtige. En heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht
voor wie Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft
hoogmoedigen in de overleggingen huns harten verstrooid; Hij heeft machtigen van de
troon gestort en eenvoudigen verhoogd, hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en
rijken heeft Hij ledig weggezonden. Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken, om
te gedenken aan barmhartigheid, gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen voor
Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. (vert. Lucas 1, 46-56)
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Dienst van de gaven en gebeden
Collecte doelen
1. Kerk in actie – Werelddiaconaat
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland
vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld
de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding
en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met
elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen

2. Wijkgemeente
De opbrengst van de collecte opbouw wijkgemeente is een aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient
ter dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben met
name betrekking op het pastoraat (predikant en/of pastoraal werker), de salarislasten van de koster en
de kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik van kerkgebouw en/of wijkgebouw, en de kosten
van erediensten en wijkwerk.
Doneer bij voorkeur digitaal:
- scan de QR-code met uw telefoon en klik op de link in de
‘doneerpagina’;
- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’.

3. Muziekfonds
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om de muziek in de
Nicolaïkerk te laten klinken, ook in de toekomst, door een gift over te
maken naar het Muziekfonds van de Nicolaikerk, rek.nr. NL64 RABO
0130 7194 98 t.n.v. Nicolaikerk o.v.v. Muziekfonds. Dank u wel voor
uw bijdrage!

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

Stil gebed
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NLB 368a / m. Wim Kloppenburg

Cantorij

God be in my head – John Rutter (1945 - )

God be in my head, and in my understanding;
God be in mine eyes, and in my looking;
God be in my mouth, and in my speaking;
God be in mine heart, and in my thinking;
God be at mine end, and at my departing.
Sarum Primer, 1538 ‐ Henry W. Davies, 1910;
Melodie/zetting: John Rutter(*1945)

Woon in wat ik ben, in al mijn doen en laten
God, woon in mijn blik, in al mijn kijken.
God, woon in mijn mond, in al mijn woorden.
God, bewoon mijn hart en mijn gedachten.
Wees mijn laatste woord, wees heel mijn
verwachten.
vertaling Sytze de Vries – uit: ‘Het liefste lied
van overzee’;

Onze Vader (gezamenlijk gesproken)

Zending en zegen
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
(gemeente gaat staan)
Slotlied

Als tussen licht en donker (LB 452)
t. Tom Naastepad / m. Scheidt’s Tabulator-Buch
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2. Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3. O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Zegen
Gezongen ‘amen’

Uitleidende muziek

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit - Hans Friederich Micheelsen
(1902-1973)
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit - Max Reger
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(1873 -1916)

Agenda Nicolaïkerk


e

Zondag 5 december, 2 advent, 10.00 uur - kerkdienst
Voorganger: ds. Dirk Neven
Organist: Ko Zwanenburg



Zondag 5 december, 17.00 uur - Vesper

Voorganger: ds.Dirk Neven
Organist: Berry van Berkum
m.m.v. Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg
muziek:
Creator of the stars and night
Malcom Archer
Psalm 84
Hubert Parry
Magnificat
Herbert Sumsion
Salva nos
Giustino dal Zelino
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Koster: Jeannette Provily






De gasten wijzen wij vriendelijk op het gastenboek.
Via www.kerkomroep.nl kunnen de kerkdiensten live of achteraf beluisterd worden
(liturgie is te downloaden op onze website).
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 48
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