Orde van dienst
Leidse Binnenstadsgemeente
zondag 9 mei 2021
Voorganger: ds. Hester Smits
Ouderling van dienst: Rien Rouw
Organist: Willeke Smits
Zangers van de Leidse Cantorij:
Cait Frizzell en Hans 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 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.
En natuurlijk wensen wij u een mooie en gezegende dienst toe!

Orgel: Sonate in d, f en C - Domenico Scarlatti (1685-1757)
Ontsteken van de kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING
Lied (staande): Psalm 65: 1 en 5
Stilte
Bemoediging
Inleiding op de dienst:
Waar zijt Gij God, die ik te vinden tracht?
Ik beuk de poorten uwer zwijgzaamheid
met vloeken en gebeden, in de nacht
die om uw ver nabijzijn ligt gespreid:
verbergt Gij U voor wie uw stem verwacht?

Vlucht Gij voor hem die bitter om U schreit?
En laat Gij dorsten die naar ‘t water smacht
van Uwer troost? Ach, wist ik waar Gij zijt Beveel de engelen het lied te staken
dat heel de dag door uw domeinen klinkt,
en luister even, als de stilte zinkt,
naar ‘t beuken op Uw poort: Ik zal er waken
en wachten tot ik aan Uw kleed kan raken
en zeggen: red ons, Heer, uw volk verdrinkt.
Michel van der Plas

Gebed om ontferming,
elke bede afgesloten met gezongen Kyrie Eleison
Zang: Laudate Dominum - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Laudate Dominum omnes gentes
Laudate eum, omnes populi
Quoniam confirmata est
Super nos misericordia eius
Et veritas, veritas Domini manet, manet in aeternum
Gloria Patri et Filio
Et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio
Et nunc, et semper
Et in saecula saeculorum
Amen.
(Psalm 117)

DIENST VAN HET WOORD
De kinderen in de kerk mogen naar de nevendienst
Groet: V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.
Schriftlezing: Marcus 5: 21-34
Zang: Be still my soul - Aino Sibelius (1865-1957)
Be still my soul, the Lord is on thy side
Stand calm within the storm of grief and pain
Trust in thy God to order and provide
Through every change his faithful light remains
Be still my soul, the restful peace within
Through trying times leads to a joyful land

Be still my soul, the wind and waves shall know
The voice who ruled them while he dwelt below
Torment and doubt have slipped into the past
All dark and mysteries shall shine at last
His burning sun shall melt the ice of fear
Lift up your heart, his soothing voice to hear
Schriftlezing: Marcus 5: 34-43
Lied: LB 840: 1 en 2
Woorden ter overweging
Orgel: Improvisatie
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Gebedsintenties
Zang: Christ be with me - Charles Villiers Stanford (1852-1926)
Christ be with me, Christ within me,
Christ behind me, Christ before me,
Christ beside me, Christ to win me,
Christ to comfort and restore me.
Christ beneath me, Christ above me,
Christ in quiet, Christ in danger,
Christ in hearts of all who love me,
Christ in mouth of friend and stranger.
(Prayer of St Patrick)
Voorbeden, stil gebed
Na elke intentie de acclamatie:
V: Zo bidden wij…
G: Gezegend Gij, Levende, kom ons te hulp
Het gebed wordt afgesloten met het gezamenlijke Onze Vader

Mededelingen uit de gemeente & aanwijzingen voor de collecte
Slotlied (staande): LB 657: 1 en 4
Zending en zegen (met gezongen Amen)
Orgelspel: Toccata in G - Théodore Dubois (1837-1924)

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.

