Liturgie
Zo n d ag 25 ju li 20 21
6e zondag van de zomer

Doop van Christus in de Jordaan

In deze viering zal
de heilige doop worden bediend aan
Irene Magdalena Gerarda van Kooten
en
vindt (her)bevestiging plaats in het ambt van
ouderling
van Lianne van Kooten-de Jong en Teunis van Kooten

Voorganger
ds. Hans Koops
Organist
Karel Demoet

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
Zingen

NLB 92 – Waarlijk, dit is rechtvaardig
vers 1 en 2
(psalm van de zondag)

(gemeente gaat zitten)
Smeekgebed met aansluitend Kyrie en loflied
Na het daarom bidden wij:
G: Heer, ontferm U!
Na het daarom zingen wij:
Zingen

NLB 299e - Kyrie- en Gloriahymne
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Dienst van het woord
Groet (gezongen)

Gebed bij de opening van de Schriften
Met de kinderen
Zingen

NLB 806 – Zomaar te gaan met een stok in je hand

(onder het orgelspel gaan de kinderen naar de kinderkerk)

V. Hoor het Evangelie….!
Lucas 13: 1-9 (vert: Naardense Bijbel)
Zingen

Acclamatie - NLB 339a

Uitleg en verkondiging
Orgel Aria Prima, Johann Pachelbel (1653-1706)
(de kinderen komen terug uit de kinderkerk)
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Heilige Doop
Zingen

NLB 354 – Jouw leven staat aan het begin

Inleiding
Doopwater wordt uitgegoten door de diaken
Doopgedachtenis en belijdenis
(gemeente gaat staan)
Vg:

Gemeente:
Vg:

Gemeente:

Lianne en Teunis,
en u allen,
hier samengekomen rond de doopvont
om getuigen te worden van de doop van Irene
en uw eigen doop te gedenken,
stem in met wat de kerk belijdt, de eeuwen door:
Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.
Ja, ik geloof
Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het dodenrijk,
op de derde dag weer opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
waar Hij zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
en vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?
Ja, ik geloof.
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Vg:

Gemeente:
Zingen

Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u in de heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap van heiligen,
vergeving van zonden,
wederopstanding van het vlees
en een eeuwig leven. Amen.
Ja, ik geloof.
NLB 705 – Ere zij aan God, de Vader
vers 1

(gemeente gaat zitten)
Doopgebed
Naamgeving
De ouders noemen de doopnamen
Doopgelofte
Vg:

Lianne en Teunis,
verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

Doopouders

Ja, dat verlangen wij!

De ouders komen naar voren
Doop en handoplegging
Zingen

NLB 363 – Dat ’s Heren zegen op u daal’

Overhandiging van de doopkaars door de diaken
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Aanvaarding ouders en gemeente
Vg:

Lianne en Teunis,
willen jullie Irene ontvangen
als een kind van God
en je door haar aanwezigheid in jullie huis en leven
laten sterken in het geloof?
En beloven jullie haar voor te gaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?

Ouders

Ja, dat beloven wij!

Vg:

Gemeente van onze Heer Jezus Messias,
belooft u dit kind van God
te ontvangen in uw midden,
te dragen in uw gebeden
en samen met haar
de weg van het koninkrijk te gaan?

G:

Ja, dat beloven wij!

Zingen

NLB 705 – Ere zij aan God, de Vader
vers 3

(Her)bevestiging ambtsdragers
Inleidende woorden
Vg:

Om de gemeente bij haar roeping te helpen
zijn er predikanten, ouderlingen en diakenen.
Zij helpen de gemeente
bij haar opdracht ten aanzien van elkaar
en ten aanzien van hen,
die in onze wereld het werk van heelmaking
en vrede behoeven.
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Zij staan niet boven de gemeente,
maar te midden van haar,
met het oog op Hem die gezegd heeft:
Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te
dienen.
Het verheugt ons dat Lianne van Kooten- de Jong zich bereid
heeft verklaard haar ambtswerk (jeugdouderling) voort te
zetten in onze gemeente en dat Teunis van Kooten bevestigd
kan worden in het ambt van ouderling (secretaris van het
college van kerkrentmeesters PGU)

Vg:

Mag ik jullie vragen te gaan staan?
En op de vraag van Christus’ gemeente te antwoorden:
Geliefde broeder en zuster in Christus,
Nu jullie je ambtswerk respectievelijk voortzetten dan wel
aanvangen, vraag ik jullie:
Ben je er ten volle van overtuigd,
dat God zèlf je door zijn gemeente
tot deze dienst heeft geroepen?
Aanvaard je de heilige Schrift
als enige regel van geloof
en wil je je verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is?
Beloof je je ambt wederom trouw te bedienen,
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Wat is daarop je antwoord?

Antwoord

Ja, daartoe helpe mij God

Zegenbede
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Vg:

God onze hemelse Vader,
die jullie tot dit ambtswerk heeft geroepen,
schenkt jullie zijn heilige Geest
om in liefde om te zien naar de mensen
en zijn gemeente te bouwen. Amen.

Zingen

NLB 705 – Ere zij aan God, de Vader
vers 4

Dienst van 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. 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.

Gebed over de gaven
Dankgebed en voorbeden
Na het daarom bidden wij:
Veni sancte Spiritus (NLB 681)
Stil gebed
Onze Vader (gesproken)
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Zending en zegen
(gemeente gaat staan)
Zingen

NLB 864 – Laat ons de Heer lofzingen
vers 1,2 en 5

Zegen
Gezongen “Amen”
Uitleidende muziek Toccata in e, Johann Pachelbel
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Agenda
•

Zondag 1 augustus 2021 10.00 uur Kerkdienst
voorganger : ds. Hans Koops
organist: Karel Demoet

•

Zondag 1 augustus 2021 17.00 uur Vesper
voorganger: ds. Hans Koops
organist: Karel Demoet



▪
▪
▪

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.

Opmaak liturgie: Gerko Lieftink
Jaargang 4, nummer 31
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