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‘Vader, Zoon en Heilige Geest’ (1)
Verbintenis met de christelijke traditie van:
Johanna Martina Bal
Gerritje Hittina Maria Hinloopen
Iemand die vanwege haar privacy
niet genoemd wil worden op papier
Mariëtte Alexandra Verheij
Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Henk ten Voorde
Lector: Truus Zaalberg
Orgel: Willeke Smits
M.m.v. Zangers van de Leidse Cantorij
o.l.v. 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!

Er mag voorlopig niet door de gemeente gezongen worden in de kerkdienst. Teksten aangegeven
met ‘G’ mogen door de gemeente worden gesproken.
Orgel: Veni Creator Spiritus, Nicolas de Grigny 1672-1703
Ontsteken van de kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Lied (staande): Psalm 149: 1, 2
Stilte
Bemoediging
Cantorij: Te Deum Laudamus, Hymn of Thanksgiving
Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
Tibi omnes Angeli, tibi Cæli et universæ Potestates.
Sanctus: Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Te gloriosus Apostolorum chorus.
Te Martyrum candidatus Laudat exercitus.
Patrem immensæ majestatis.
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna cælorum.
Judex crederis esse venturus.
Æterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
Et rege eos, et extolle illos usque in æternum.
Et laudamus nomen tuum in sæculum, et in sæculum sæculi.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.

In te Domine speravi: non confundar in æternum.
(Vertaling)

Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij.
Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen
en alle machten.
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
U looft het roemvol koor der apostelen.
U looft de blanke stoet der martelaren.
U, Vader, onmetelijk in majesteit.
U, Heilige Geest, de Vertrooster.
Gij zijt de enige Zoon van de Vader.
Gij die de prikkel van de dood hebt overwonnen en voor de gelovigen het
hemels rijk hebt geopend.
Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven.
Laat ons geteld worden onder uw heiligen
in de eeuwige heerlijkheid.
Hoed hen, en draag hen voor immer.
Uw naam verheerlijken voor altijd.
Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag
voor de zonde.
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd;
beschaam ons niet in eeuwigheid.

Moment met de kinderen
Lied: LB 608: 1
DIENST VAN HET WOORD

Groet: V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.
Gebed
Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 1-6 en 10-11
Cantorij: To thee, O Lord - Sergej Rachmaninov (1873-1943)
To thee, O Lord, do I lift up my soul, my God I trust in thee.
To thee, O Lord, do I lift my soul, my God I trust in thee.
To thee, O Lord, do I lift up my soul, my God I trust, I trust in thee.

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
Lied: LB 673: 1, 2
Preek
Lied: LB 687: 2, 3
VERBINTENIS MET DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Inleiding tot verbintenis
Lied: LB 25 B
Belofte, Heilige Doop, Zegen
Belofte gemeente:
V: Gemeente, wilt u deze nieuwe leden met hartelijkheid
in uw midden ontvangen en belooft u hen te bemoedigen
op hun weg met de Eeuwige?
G: ‘Ja, van harte!’
Lied: LB 672: 1, 3
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties
Voorbeden
V: Zo bidden wij…
G: Ontsteek in ons het vuur uw liefde.
Het gebed wordt afgesloten met het gezamenlijke Onze Vader

Mededelingen uit de gemeente & aanwijzingen voor de collecte
Slotlied (staande): LB 700: 1, 2, 3
Zending en zegen (met gezongen Amen)
Orgel: Toccata Veni Creator Spiritus, Zsolt Gárdonyi *1946

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.

