Leidse Binnenstadsgemeente
ORDE VAN DIENST
Zondag 10 januari 2020
Jezus door de ogen van Johannes (1)
Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Henk ten Voorde
Lector: Peter Bakker
Orgel: Willeke Smits
Zangers
Wat fijn dat u onze dienst komt bezoeken. In verband met de richtlijnen informeren wij u graag nog even de volgende praktische punten:
1. Voor nood kunt u gebruik maken van het invalidentoilet, links van de kansel
winterkerk. Alle andere toiletten zijn momenteel niet in gebruik.
2. Uw jas en tas houdt u bij zich. Wilt u na afloop van de dienst goed oplet-ten dat
u alles weer meeneemt?
3. AVG: Er worden beeldopnamen gemaakt die (kunnen) worden uitgezonden.
Indien u niet in beeld wilt komen, meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk?
Er wordt dan in overleg met u naar een oplossing gezocht.
4. Na het ‘Amen’ krijgt u een aanwijzing van een coördinator wanneer u uw zitplaats mag verlaten. Wilt u liever nog even luisteren naar het afsluitend orgelspel
dan mag u uiteraard nog plaatsnemen. Bij de uitgang treft u de predikant voor een
groet, u mag daar op 1,5 meter afstand uiteraard even kort gebruik van maken.
En natuurlijk wensen wij u een mooie en gezegende dienst toe!

Er mag voorlopig niet door de gemeente gezongen worden in de kerkdienst. Teksten aangegeven met ‘G’ mogen door de gemeente worden gesproken.
Inleidend orgelspel: Praeludium in C, BWV 547-1 – Joh. Seb. Bach
Ontsteken van de kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Lied (staande): Psalm 100

Stilte
Bemoediging
Kyriëgebed, met gezongen Kyrië
Loflied: LB 518: 1, 4
DIENST VAN HET WOORD

Moment met de kinderen
Groet: V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.
Gebed
Schriftlezing: Psalm 139: 1-10 en 23-24
Schriftlezing: Het evangelie volgens Johannes 1: 35-41
Lied: LB 826
Preek
Lied: OLB 487: 1, 3
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties

Gebed
V: Zo bidden wij…
G: Licht der wereld, sta ons bij.
Het gebed wordt afgesloten met het gezamenlijke Onzevader
Mededelingen uit de gemeente & aanwijzingen voor de collecte
Slotlied (staande): LB 527: 1, 3, 5
Zending en zegen (met gezongen Amen)

Uitleidend orgelspel: Fuga in C, BWV 547-2 – Joh. Seb. Bach

Informatie over de LBG vindt u op
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.
Daar kunt u zich ook abonneren op de
nieuwsbrief.
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.

Collecte: Er zijn onder meer deze mogelijkheden om een gift geven:
1. Overmaken op rekeningnummer NL71
INGB 06786 51094, t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden, o.v.v. “Kerkdienst 19 juli
LBG”. De helft is voor de diaconie en de
helft voor de Protestantse Gemeente Leiden.
2. Geven met de Givt-app. Zie protestantsegemeenteleiden.nl/givt

Praktische hulp of een praatje via www.nietalleen.nl of direct via
pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

