Liturgie

zondag 19 juni 2022
Eerste zondag na Trinitatis
Hans de Greef uit Gouda
Ko Zwanenburg

Voorganger
Organist

Om 10.00 uur slaat de koster de klok. Na een kort moment van stilte
komen de predikant, ouderling en diaken binnen.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbereiding
De kaarsen worden aangestoken
Orgelspel

Prelude in D
Georg Böhm ( 1661-1733)

(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

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer • LB 84
(voorafgegaan en afgesloten door antifoon LB 710b
Gelukkig wie wonen in uw huis)
Verzen: 1.2

(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 • LB 299e
I = voorganger, II = allen

Dienst van het woord
Groet

Met de kinderen
Zingen

Het licht is ons voorgegaan • LB 285

(de kinderen gaan naar de kinderdienst)
Gebed bij de opening van de Schriften
Na het zo bidden wij: Kom, Geest van God LB 333
L. Lezing uit Jesaja 65: 1-10
Zingen

U macht bezingen, Heer, de engelen in koor • LB 89
Verzen: 3,4
L. Lezing uit Galaten 3: 23-29

Zingen

Rots waaruit het leven welt • LB 911
Verzen 1,2,3
L. Hoor het Evangelie…!
Lukas 8: 26-39

Zingen

U komt de lof toe • LB 339b
-2-

Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Andante
Maurice Greene (1695 1755)

Zingen

Heer, raak mij aan met uw adem• LB 695

(de kinderen komen terug in de dienst)

Dienst van de gaven en gebeden
Collectedoelen
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)
Pioniersplekken: De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de onder steuning
en uitbreiding van de stedelijke pioniers-plekken. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van
kerk-zijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan.
Doneer bij voorkeur digitaal:
- scan de QR-code met uw telefoon
- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’.

Gebed over de gaven
Dankgebed en voorbeden
Na het daarom bidden wij:

Stil gebed
Onze Vader (gesproken)
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NLB 368g / m. Jan D. van Laar

Zending en zegen
(gemeente gaat staan)
Slotlied

Loof de Koning heel mijn wezen• LB 103c
Verzen 1, 3 en 5

Zegen
Gezongen ‘amen’

Uitleidende muziek
Finale Jubilante
Healy Willan (1880-1968)


Agenda
▪

Zondag 26 juni 10.00 uur - kerkdienst
Voorganger: ds. Dirk Neven
Organist: Ko Zwanenburg


Lector: Anna van Kooten | Koster: Jeanette Provily
▪
▪
▪
▪
▪
▪

U bent uitgenodigd na afloop een kopje koffie of thee te drinken.
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 collectes te
betalen. Meer informatie over de app vindt u op onze website.

Opmaak liturgie: Gerko Lieftink
Jaargang -5,4nummer
28
-

