LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE
ORDE VAN DIENST

Zondag 2 februari 2020

Tweede in een serie diensten met als thema ‘Op zoek naar het goede’

Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Willemijn van der Bijl
Lector: Peter Bakker
Organist: Willeke Smits
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
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
Orgelspel
Ontsteken kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Lied (staande): Psalm 84: 1 en 6
Stilte, Bemoediging & Groet
Kyriëgebed, elke bede wordt beantwoord met LB 299e
Cantorij: Lauda Sion Salvatorem – F. Mendelssohn (1809-1847)
DIENST VAN HET WOORD

Gebed
Schriftlezing: Jesaja 61: 1-3
Lied: LB 72a: refrein: allen, voorzang: cantorij
Schriftlezing: Lucas 4: 14-30
Lied: LB 837: 1, 2 (cantorij), 3
Preek
Lied (staande): LB 528: 1 (cantorij), 3, 4

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties
Cantorij: God be in my head – H. Walford Davies (1869-1941)
Gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte, met mededelingen uit de gemeente
Cantorij: Psalm 90 v 1-2 – F. Mendelssohn (1809-1847)
Slotlied (staande): LB 316: 1 en 4
Zending en zegen (met gezongen Amen)
Uitleidend orgelspel

Leesgroep: Augustinus’ Belijdenissen
In februari start de leesgroep: Augustinus’ Belijdenissen. In het boek van Augustinus, waar met elkaar uit gelezen wordt, laat hij zich kennen als een zoekend mens
en een gelovige. En wie van ons is dat niet? Je kunt je aanmelden bij Bart
Labuschagne, die de leiding heeft: labuschagne.bart@gmail.com
Eerste datum is vermoedelijk 20 februari.
Informatie over de LBG vindt u op
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl,
hier vindt u o.a. de ‘Op de Hoogte’.
Voortaan ook digitaal post ontvangen van de kerkenraad?
Geef u op via www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/nieuws
Wij zoeken nog mensen die af en toe op zondag iemand met de auto naar de kerk
willen brengen! U kunt zich melden bij Jan Wolzak: j.wolzak@gmail.com
Collectebonnen zijn verkrijgbaar via www.protestantsegemeenteleiden.nl/webwinkel.
Preek en gebeden worden a.s. dinsdag op de website van de Leidse Binnenstadsgemeente geplaatst, waar u ze nog eens kunt 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.

