LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE
ORDE VAN DIENST ZONDAG 2 MEI 2021
De spiritualiteit van de twijfel (2)

Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Willemijn van der Bijl
Lector: Ina Rus
Organist: Willeke Smits
Blokfluit: Liesbeth Boertien
M.m.v.: zangers uit de Leidse Cantorij
in deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:
Aron Floris
zoon van Terry en Sarah Pater-van Duijn

Eveline Antonia Daniëlle

dochter van Yves Cornet en Arine Sijl

Orgel: Praeludium & Trio in C - J. C. Kellner,
Lobe den Herren - J. G. Walther
Ontsteken van de kaarsen
Orgel & blokfluit: Sarabande - G.F. Handel
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Antifoon: Cantate Domino, want wonderen heeft hij
gedaan. Halleluja!
Aanvangslied (staande): LB 98: 1 en 4
Antifoon: Cantate Domino, want wonderen heeft hij
gedaan. Halleluja!
Stilte
Bemoediging
Lied: Cantate Domino - G.O. Pitoni (Psalm 149, 1-2)
Kyriegebed, met gezongen Kyrie: LB 301a
Gloria: LB 655: 1, 2 en 3
HEILIGE DOOP

Inleiding tot de doop in een moment met de kinderen
Orgel & blokfluit: Sonate in G - J.C. Pepusch
Doopbelofte
Heilige doop
Belofte van de gemeente (staande):
V: Gemeente, wilt u deze kinderen in uw midden
ontvangen en belooft u hen te helpen groeien in
zijn verhouding tot God en mensen?
G: Ja, van harte!
Lied (staande): LB 354: 1, 3 en 4

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties
Voorbeden, na elke voorbede antwoordt de gemeente met:
V: Zo bidden wij…
G: God onze Schepper, houd ons in leven.
Stil gebed, afgesloten met Onze Vader
Mededelingen uit de gemeente
Slotlied (staande): LB 978: 1 en 4
Zegen
Orgel: Fantaisie et Fugue - A.P.F. Boëly
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

DIENST VAN HET WOORD

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

Gebed
Schriftlezing: Job 3: 1-9 en 20-23, Job 38: 1-15 en 31-41,
Job 42: 1-6
Lied: LB 104a
Preek
Lied (staande): LB 943

Meer informatie: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

