LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE
ORDE VAN DIENST ZONDAG 6 JUNI 2021
Vader, Zoon en Heilige Geest (II)

Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Jan Wolzak
Lector: Rietje van Wijlen
Organist: Willeke Smits
M.m.v.: zangers uit de Leidse Cantorij
Afscheid en Bevestiging ambtsdragers

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

Lied (staande): LB 304: 1, 2 en 3
Stilte
Bemoediging
Kyriegebed
‘Kyrie’ uit Messe in d – J. Rosenmüller (1617-84)
‘Gloria’ uit Messe in d – J. Rosenmüller (1617-84)
Moment met de kinderen
Afscheid en Bevestiging ambtsdragers
Dankwoord, Zegen, Belofte, Zegen
Voorstellen boekhouder en voortrekker project
‘Hooglandse Kamer’
Zegen
Belofte gemeente (staande):
V: Gemeente, wilt u deze vijf mensen als ambtsdragers
en ‘werkers in de wijngaard’ aanvaarden, en belooft
u hen te steunen met uw eigen inzet en te dragen
met uw gebeden?
G: Ja, van harte!
Lied: LB 345: 2 en 3
DIENST VAN HET WOORD

Groet:
V: De Heer zij met u
G: Ook met u zij de Heer
Gebed
Schriftlezing: Exodus 4: 18-22 en Matteus 16: 13-16, 21-23
Lied: Jesu, the very thought of Thee – Bairstow (1874-1946)
Preek
Lied (staande): LB 675
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties
Voorbeden, na elke voorbede antwoordt de gemeente met:
V: Zo bidden wij…
G: Kom Geest, sta ons bij met uw liefde
Stil gebed, afgesloten met Onze Vader
Mededelingen uit de gemeente
Slotlied (staande): LB 665: 1, 2 4 en 5
Zegen
Orgel

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

Informatie over de LBG vindt u op
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
U kunt zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief
via www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/newsletter/
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

