Orde van dienst
Leidse Binnenstadsgemeente
zondag 25 april 2021 ‘Jubilate’
Voorganger: ds. D. Verboom
Organist: W. Smits
Ouderling van dienst: A. Ras
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!

Inleidend orgelspel: Praeludium en Fuga in C, BWV 547 – Johann Seb. Bach
Ontsteken kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING
Lied (staande): LB 66

1
2
3

Breek, aarde, uit in jubelzangen
Kom, zie nu de geduchte werken
Doe onze God uw loflied horen

Stilte en Bemoediging
Aanvangstekst Openbaring 1: 4 en 5 en inleiding
Kyriegebed, met gezongen kyrie (LB 301e)
Loflied:
LB 641
2
Jezus leeft! Hem is het rijk
3
Jezus leeft! Hem is de macht.
4
Jezus leeft! Nu is de dood
DIENST van het WOORD
(Moment met de kinderen)
Groet: V: De Heer zij met u!
G: Ook met u zij de Heer

Gebed
Schriftlezing: Openbaring 5: 1 – 10
Lied:
LB 623
4
Helder staat mij voor ogen
7
Ik ben voorgoed verbonden
Schriftlezing: Openbaring 7: 9 - 17
Lied:
LB 623
8
Tot in de zaal der ere
Preek
Lied (staande): Gez. 222 (LvK ’73)
Jezus is ons licht en leven
Hij, die, aan het kruis geheven
met zijn bloed ons heeft gekocht
heeft nu vorstlijk overmocht
Hij kan niet gebonden wezen
als een held is Hij verrezen
Halleluja! Halleluja!
Hij heeft ridderlijk gestreden
hel en duivel neergetreden
woedt de vijand nog zo zeer
schaden kan hij ons niet meer
Sion moet Hem dank bewijzen
en met luider stemme prijzen
Halleluja! Halleluja!
't Leven heeft de dood verslonden
wat geboeid is, wordt ontbonden
Dood, waar is uw overmacht,
waar uw prikkel, waar uw kracht
's Heren vrijgekochten hopen
want de hemel gaat hun open
Halleluja! Halleluja!
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
Gebedsintenties
Gebed, na elke intentie de volgende acclamatie
Gezegend Gij, Levende, kom ons te hulp
afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Mededelingen uit de gemeente en aanwijzingen collecte
Lied (staande): ELB 140
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon.

Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wondermacht.
Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee.
’t Klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
Zegen (met gezongen Amen)
Orgel: Jesus, meine Zuversicht – Johann Christoph Kellner

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

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.

