Leidse Binnenstadsgemeente
ORDE VAN DIENST – 12

januari 2020

Eerste in een serie diensten met als thema ‘Op zoek naar het goede’
Maaltijd van de Heer
Liturg: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Jan Wolzak
Lector: Truus Zaalberg
Organist: Sander Booij

Hoe moet ik leven –
las ik in een brief
van iemand
aan wie ik van plan
was
hetzelfde te vragen.

Opnieuw en als
altijd zijn er
zoals uit bovenstaande blijkt,
geen dringender
vragen
dan naïeve vragen.
– Wislawa Szymborska

Orgel: Ciacona in e – Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Ontsteken kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Lied (staande): Psalm 100
Bemoediging & Groet
Kyriëgebed, elke bede wordt beantwoord met LB 299e (I: voorganger, II:
gemeente)
Loflied: LB 212: 1, 2, 4
DIENST VAN HET WOORD

Gebed
Gesprek met de kinderen
Schriftlezing: Psalm 1 en Het evangelie naar Lucas 2: 40-52
Lied: LB 519
Preek

Avondmaalslied (staande): LB 518: 2, 3
DIENST VAN DE TAFEL

Inzameling van de gaven, met mededelingen uit de gemeente
Orgel: improvisatie
Gebedsintenties, voorbeden, stil gebed
Dankzegging:
V: Verheft uw harten!
G: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V: Laten wij loven de Heer onze God!
G: Wij loven en prijzen zijn Naam.
Tafelgebed
Sanctus: LB 404e
Vervolg tafelgebed
‘Onze Vader’, vredegroet, uitdelingswoorden, nodiging
Tafelgemeenschap
Orgel: improvisatie op Schmücke dich
Lofprijzing
V: Loof de Heer mijn ziel
G: En al wat in mij is zijn heilige Naam.
V: Want lankmoedig en rijk aan goedertierenheid is de Heer
G: En zijn barmhartigheid kent geen einde!
Slotlied: LB 653: 1, 2, 5
Zending en zegen
Orgel: improvisatie
Wilt u af en toe een digitaal bericht ontvangen van de kerkenraad? Dan
kunt u zich opgeven via www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/nieuws
Informatie over de LBG vindt u op www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.
Daar vindt u ook ‘Op de Hoogte’.
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.

