ORDE VAN DIENST – LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE

16 februari 2020
Derde dienst in de serie ‘Op zoek naar het goede’
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

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:
Arthur …
Kasper …
Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Henk ten Voorde
Lector: Hetty Veldhuyzen van Zanten
Organist: Willeke Smits
Blokfluit: Liesbeth Boertien
Orgel en blokfluit
Ontsteken kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Lied (staande): Psalm 139: 1, 7, 14
Bemoediging & Groet
Kyriëgebed, met gezongen ‘Kyrië’
Loflied: LB 880: 1, 2, 4
HEILIGE DOOP

Inleiding tot de doop in een gesprek met de kinderen
De doopkinderen worden binnengedragen onder blokfluitspel, LB 216
Morning has broken
Doopbelofte
Water wordt in de doopvont gegoten.
Heilige doop
De doopkaarsen worden aan de paaskaars aangestoken.
Belofte van de gemeente (staande)
V: Gemeente, wilt u deze kinderen in uw midden ontvangen en belooft
u hen te helpen groeien in hun verhouding tot God en mensen?
G: Ja, van harte!
Dooplied: Welkom, welkom in ons midden (Zingende gezegend 236): 1, 4, 5
DIENST VAN HET WOORD

Gebed
Schriftlezingen:

Genesis 1: 26-27, 1: 31-2:1
Het evangelie volgens Matteüs 5: 43-48

Lied: LB 858
Preek
Lied (staande): LB 974: 1, 3, 4, 5

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties
Voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte, met mededelingen uit de gemeente – Tijdens de collecte kunnen kinderen in de crèche worden opgehaald door hun ouders.
Orgel: Concerto in G, naar Johann Ernst von Sachsen-Weimar, BWV 592,
eerste deel – Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Slotlied (staande): LB 869: 1, 3

Zending en zegen
Orgel: Concerto in G, naar Johann Ernst von Sachsen-Weimar, BWV 592,
derde deel – Johann Sebastian Bach

Informatie over de LBG en de nieuwsbrief ‘Op de Hoogte’ vindt u op
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.
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.

