Liturgie

zondag 10 januari 2021
2e zondag van Epifanie
Voorgangers
ds. Dirk Neven
Cantor-Organist Ko Zwanenburg
m.m.v. leden van de verspercantorij
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 214 - Het licht dat weer opnieuw begon
Verzen 1-4, 8

(gemeente gaat zitten)
Smeekgebed met aansluitend Kyrie
Na het daarom bidden wij:
G: Heer ontferm u!
Na het daarom zingen wij:
Kyrie en Gloria (NLB 299e)

Dienst van het woord
Groet (gezongen)

Gebed bij de opening van de Schriften

L. Lezing uit het eerste Testament
Psalm 72 – De heer die knecht is (Hans Bouma)
L. Dit is het woord van de Heer!
G. Wij danken God!
Zingen

NLB 72a – Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
L. Hoor het Evangelie !
Marcus 1: 1-13

Zingen

NLB 339c – U komt de lof toe

Uitleg en verkondiging
Moment van bezinning

Orgelspel

Inventio 7 BWV 778
J.S. Bach (1685-1750)

Zingen

NLB 523 – Christus ging als eerste
Verzen 1-3
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Dienst van de gaven en gebeden
Collectedoelen
1.

Diakonaal buurtwerk Johannes in de wijk:

2. Opbouw Wijkgemeente Nicolaikerk: activiteiten, predikanten, musici
gebouw, etc
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:

Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk gesproken)

Zending en zegen
(gemeente gaat staan)
Slotlied

NLB 425 – Vervult van uw zegen

Zegen
Gezongen ‘amen’
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Uitleidende muziek
Christ, unser Herr, zum Jordan kam
BWV 684 - J.S. Bach



Agenda
▪

Zondag 17 januari, 10.00 uur- kerkdienst
Voorganger: ds. Dirk Neven
Organist: Ko Zwanenburg
m.m.v. enkele zangers Nicolaicantorij o.l.v. Karel Demoet

▪

Zondag 17 januari 17.00 uur – vesper
Voorganger: ds. Dirk Neven + RK voorganger
Organist: Karel Demoet


Koster: Jeanette Provily

▪

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
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