LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE
ORDE VAN DIENST ZONDAG 14 MRT 2021
Op weg naar Pasen met Meister Eckhart (2)

Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Henk ten Voorde
Lector: Lia van der Laan
Organist: Willeke Smits
M.m.v.: zangers uit de Leidse Cantorij
in deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:
Lucas Maarten van der Laan
zoon van Martijn van der Laan en Aukje Dijkstra,
broertje van Julia wordt

Orgel
Ontsteken van de kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Lied (staande): LB 122: 1 en 3
Stilte
Bemoediging
Kyrie
Kyrielied: LB 547: 1, 2 en 3
HEILIGE DOOP

Inleiding tot de doop in een moment met de kinderen
Dooplied: LB 348: 1, 2 en 3
Doopbelofte
Heilige doop
Belofte van de gemeente (staande):
V: Gemeente, wilt u dit kind in uw midden
ontvangen en belooft u het te helpen groeien in
zijn verhouding tot God en mensen?
G: Ja, van harte!
Lied (staande): LB 348: 6, 7 en 9
DIENST VAN HET WOORD

Groet:
V: De Heer zij met u
G: Ook met u zij de Heer

Gebed
Schriftlezing: Matteüs 5: 1-11
Lied: LB 989
Preek
Lied (staande): LB 925
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties
Voorbeden, stil gebed, afgesloten met Onze Vader
Mededelingen uit de gemeente
Slotlied (staande): LB 880: 1, 2 en 4
Zegen

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 opletten 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.
Wij wensen u een mooie en gezegende dienst toe.
COLLECTE: Er zijn twee mogelijkheden om te geven:
1. Overmaken op
rekeningnummer:
NL71 INGB 06786 51094 t.n.v.
Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. “Kerkdienst
[dag maand] LBG”
Voor bestemming en verdeling:
zie website LBG.
2. Geven met de Givt-app. Zie
protestantsegemeenteleiden.nl/givt

Voor praktische hulp of een praatje: www.nietalleen.nl
of email: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl
OP WEG
NAAR PASEN:
Vesperreeks en
Filmproject
In de 40dagentijd is er
extra inspiratie
om moed te houden en hoop te putten in onze Corona
‘woestijnreis’. Elke woensdagavond om 19:30 uur is er
een Vesper via livestream vanuit de Hooglandse Kerk.
Vooralsnog zal dit helaas zonder bezoekers zijn en enkel
via livestream. Om de week op vrijdagavond komt er
een filmpje online. In elk van de vier filmpjes staat een
concept centraal dat ons naar Pasen leidt: Licht, Hoop,
Liefde en Leven. Ze worden in woord, beeld en muziek
getoond door verschillende gemeente- en cantorijleden.
Alle info, livestreams en filmpjes:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Orgel
Meer informatie: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

