Liturgie

zondag 2 mei 2021
5e Paaszondag (Cantate)
ds. Hans Koops
Ko Zwanenburg, cantor-organist
m.m.v. leden Nicolaicantorij

Voorganger
Muziek

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbereiding
De klok wordt geslagen, allen worden stil
De kaarsen worden aangestoken
Muziek

Allemande – Georg Friederich Händel (1685-1759)

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.
Openingslied

NLB 98 – Zing een nieuw lied voor God de Here
vers 1 en 3
NLB 640d - antifoon

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= allen

Dienst van het woord
Groet

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing uit het Eerste Testament

L. Lezing uit het Eerste Testament
Jesaja 5:1-7
L. Dit is het Woord van de Heer!
G. Wij danken God!
Zingen

NLB 119a – Uw woord omvat mijn leven
vers 1 en 4

Lezing uit het Evangelie:
L. Hoor het Evangelie…..
L. Johannes 15:1-8
Zingen

NLB 817 – O, Christus, bron van lentebloei
vers 1 en 5

Uitleg en verkondiging
Muziek

Improvisatie

Zingen

NLB 841 – Wat zijn de goede vruchten
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Dienst van de gaven en gebeden
Inzameling van de gaven
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). Dankzij uw gift zijn de wijkdiakenen in staat om
mensen in kwetsbare situaties te helpen met bijvoorbeeld een wasmachine, kleding,
vergoeding van bijzondere medische kosten of praktische hulp bij schuldsanering.

2.

Jeugdwerk protestantse kerk: Kinderen en jongeren hebben een plek in de
kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele
of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en
andere vrijwilligers die er aan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich
gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben

Gebed over de gaven
Dankgebed en voorbeden
Na het daarom bidden wij:
NLB 368f - God van leven en licht

Stil gebed
Onze Vader (gesproken)
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Zending en zegen
Slotlied

NLB 657 - Zolang wij ademhalen
vers 1,3 en 4

Zegen
Gezongen ‘amen’

Uitleidende muziek

"Het Wilhelmus"


Agenda
▪

Zondag 2 mei, 17.00 uur – vesper online
Psalm 56
Voorganger: ds. Wim Reedijk
Organist: Berry van Berkum
m.m.v. zangers vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg

▪

Zondag 9 mei, 10.00 uur – online kerkdienst
Voorganger: ds. Hans Koops
Karel Demoet, cantor-organist
m.m.v. zangers van de Nicolaicantorij

▪

Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, 9.00 uur – online kerkdienst
Voorganger: ds. Hans Koops
Organist: Ko Zwanenburg
m.m.v. zangers van de kerkenraad

▪

via www.kerkomroep.nl en Youtube kunnen de kerkdiensten live of achteraf
beluisterd worden (liturgie is te downloaden).
voor meer informatie: www.nicolaikerk.nl en www.nicolaiconcerten.nl
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.


▪
▪
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