Leidse Binnenstadsgemeente
ORDE VAN DIENST – 3 november 2019
Gedachtenisdienst
Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Simon van Wijlen
Lector: Elske Burgers
Organist: Willeke Smits
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Orgel: Praeludium in g – Georg Böhm (1661-1733)
Ontsteken kaarsen & orgelspel: Alle Menschen müssen sterben – Johann Seb.
Bach (1685-1750)
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Lied (staande): Psalm 139: 1, 2, 4
In stilte bereiden we ons voor op de ontmoeting met de Eeuwige.
Bemoediging & Groet
Kyriëgebed, met door cantorij en gemeente gezongen ‘Kyrië’ (LB 301g)
Loflied: LB 513: 1-2, 3 (cantorij), 4
DIENST VAN HET WOORD

Gebed
Gesprek met de kinderen
Schriftlezing: Prediker 3: 14-15
Schriftlezing: Het evangelie naar Johannes 11: 1-5, 20-27, 32-44 en 53
Cantorij: Psalm 23 – H. Walford Davies (1869-1941)
The Lord is my shepherd: Therefore can I lack nothing.
He shall feed me in a green pasture:
and lead me forth beside the waters of comfort.
He shall convert my soul:
and bring me forth in the paths of righteousness for his Name’s sake.
Yea though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil:

For thou art with me, thy rod and thy staff comfort me.
Thou shalt prepare a table before me, against them that trouble me:
Thou hast anointed my head with oil, and my cup shall be full.
But thy loving kindness and mercy shall follow me all the days of my life:
And I will dwell in the house of the Lord forever.
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.
Preek
Lied (staande): LB 852: 1 (cantorij), 2-4
Inleiding tot de gedachtenis
Cantorij: Audivi vocem de caelo – D. Löbo (ca. 1563-1646), ed. Bruno Turner
Audivi vocem de caelo, dicentem mihi:
Beati mortui qui in Domino moriuntur.
Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:
‘Gelukkig zijn de doden die sterven in verbondenheid met de Heer.’
– Openbaring 14:13
Gedachtenis (staande)
Lied (staande): LB 730: 1, 2 (cantorij), 3
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties
Voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte, met mededelingen uit de gemeente
Cantorij: O Radiant Dawn – James MacMillan (geb. 1959)
O Radiant Dawn, Splendour of eternal Light, Sun of Justice:
Come, shine on those who dwell in darkness and the shadow of death.
Isaiah had prophesied, ‘The people who walked in darkness have seen a
great light; upon those who dwelt in the land of gloom a light has
shown.’ Amen.
Slotlied (staande): LB 90a: 1, 3, 4, 6
Zending en zegen
Orgel: Fuga in c – Johann Seb. Bach

Er zijn de komende tijd ontmoetingsmiddagen en -avonden, voor alle
belangstellenden in de LBG. Thema is: Hoe ziet de reis eruit, die je gemaakt
hebt, als het gaat om geloven? Hoe is die reis begonnen, waar ben je nu, en
welke kant zou je op willen? Data zijn: woensdagavonden 13 november, 22
januari en 22 april; vrijdagmiddagen 15 november, 24 januari en 17 april.
Opgave bij klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.
Zaterdag 30 november gaat het in de kliederkerk over het verhaal van
koningin Esther. Om met de kinderen het verhaal na te spelen zijn we op
zoek naar verkleedkleren. Denk aan prinsessenjurken, een koninklijke mantel of een helm en schild voor de schildknapen. Heeft u boven op zolder nog
een mooie verkleedkist met wat spullen die we hiervoor mogen lenen? Laat
het ons dan weten en stuur een email naar jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl of bel 0650842864 Hartelijke groeten, namens het kliederkerkteam, Emmie Kaljouw.
Informatie over de LBG en de nieuwsbrief ‘Op de Hoogte’ vindt u op
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.
Collectebonnen zijn verkrijgbaar via www.protestantsegemeenteleiden.nl/webwinkel.
Preek en gebeden worden a.s. dinsdag op de website van de Leidse Binnenstadsgemeente geplaatst. U kunt ze daar, wanneer u wilt, nog eens nalezen.
Wanneer u naar aanleiding van de inhoud van de dienst een gesprek wilt
met de voorganger, kunt u contact met haar opnemen via klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl of 06-48228505.

