Leidse Binnenstadsgemeente
ORDE VAN DIENST
Zondag 7 februari 2020
Jezus door de ogen van Johannes (3)
Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Rien Rouw
Lector: Henny van der Mark
Orgel: Willeke Smits
Zangers: Hans Brons en Eric Brons
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.
Orgel: Fantasie op de manier van een echo – J.P. Sweelinck (1562-1621)
Ontsteken van de kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Lied (staande): Psalm 103: 1, 5
Stilte
Bemoediging
Zang: Viva cordis uit Membra Jesu nostri – Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Viva cordis voce clamo,
dulce cor, te namque amo,
ad cor meum inclinare,
ut se possit applicare
devoto tibi pectore

Tot Jezus’ hart
Ik roep met de levende stem van m’n hart:
lieflijk hart – want ik heb U lief –
neig u tot mijn hart,
opdat het zich met toegewijd gemoed
op U kan richten.

Kyriëgebed, met gezongen Kyrië LB 301k
Loflied: LB 868: 1, 2
Presentatie en belofte van stagiair Christiaan Haslinger
Lied: LB 426
DIENST VAN HET WOORD

Moment met de kinderen
Groet: V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.
Gebed
Schriftlezing: Het evangelie volgens Johannes 8: 1-15
Zang: O bone Jesu – Lodovico da Viadana (1560-1627)
O bone Jesu, fili Mariae,
O benigne Jesu,
O misericordissime Jesu,
O dulcissime Jesu,
O piissime Jesu,
O Jesu libera me,
O Jesu exaudi me.
O bone Jesu, miserere mei

Goede Jezus, zoon van Maria,
vriendelijke Jezus,
allermedelijdendste Jezus,
allerlieflijkste Jezus,
allertrouwste Jezus,
Jezus, bevrijd mij,
Jezus, verhoor mij,
goede Jezus, ontferm u over mij.

Preek
Lied: LB 974: 1, 2, 5
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties
Zang: Ave verum templum uit Membra Jesu nostri – Dietrich Buxtehude
Ave, verum templum Dei,
precor miserere mei,
tu totius arca boni,
fac electis me apponi,

Tot Jezus’ borst
Wees gegroet, ware tempel van God,
ontferm u alstublieft over mij,
Plaats, ark van al het goede,
mij bij de uitverkorenen,

vas dives Deus omnium.

kostbaar vat, God van alle mensen.

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 836: 1, 5
Zending en zegen (met gezongen Amen)
Orgel: Jesu, meine Freude – Joh. G. Walther (1684-1748)
Informatie over de LBG vindt u op www.leidsebinnenstadsgemeente.nl. Daar
kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief.
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 [datum]
LBG”. Voor de verdeling, zie de website.
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.

