
Liturgie zondag 24 januari 2021 

 3e zondag na Epifanie 

Voorganger ds. Hans Koops 

Organist Ko Zwanenburg 

M.m.v. leden van de Vespercantorij Nicolaïkerk 

 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

 
Voorbereiding 
 
De klok wordt geslagen, allen worden stil 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Inleidende muziek 
  
 Allemande in f 
 Georg Bohm (1661-1733) 
 
Aanvangswoord 
 
 V. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest  
 G. Amen 
 V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
    
Gebed van toenadering 
 
Openingslied God, mijn God, naar u blijf ik zoeken • NLB 63b 
 
Smeekgebed met aansluitend Kyrie en Gloria 

 
Na het daarom zingen wij: 
 
Kyrie • NLB 301k 
 
Loflied • NLB 302 vers 1  
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Dienst van het woord 
 
Groet (gezongen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
 V. Hoor het Evangelie…!  
  Marcus 1: 14-20  
 
Zingen U komt de lof toe • NLB 339c 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel Variaties over ‘Jezus die langs het water liep’ 
 Bert Matter (geb. 1937) 
 
Zingen Jezus, die langs het water liep • NLB 531 

 

 
Dienst van de gaven en gebeden 
 
Collectedoelen 
 
1. Wijkdiaconie: de opbrengst is bestemd voor het ondersteunen van mensen 

in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen (individuele 
hulpverlening). Dankzij uw gift zijn de wijkdiakenen in staat om mensen in 
kwetsbare situaties te helpen met bijvoorbeeld een wasmachine, kleding, 
vergoeding van bijzondere medische kosten of praktische hulp bij 
schuldsanering. 

2. Missionair werk: een inloophuis waar iedereen uit de buurt welkom is, een 
moestuin voor de hele buurt, een mobiel koffietentje voor mensen die een 
praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun 
omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad 
en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De 
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale 
initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.  
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Digitaal kunnen giften overgemaakt worden via het giftenformulier: 
http://pgu.nu/nicolaikerkcollecte of via het formulier op de ‘doneerpagina’ op de website van 
de Nicolaikerk: www.Nicolaikerk.nl/Collecte of via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 

 
 
Gebed over de gaven 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 Na het daarom bidden wij: 
 
 
 
 
 
 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (gezamenlijk gesproken) 
 

 

 
Zending en zegen  
 
 
Slotlied Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom • NLB 840 
 
Zegen 
 
Gezongen ‘amen’ 
 
 
 
Uitleidende muziek 
  
 Preludium in e 
 Nicolaus Bruhns (1665-1697) 
 

   
 

  

NLB 368c / m. Wim Kloppenburg 

http://www.nicolaikerk.nl/Collecte
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Agenda 
 
 Zondag 31 januari, 10.00 uur • kerkdienst 

Voorganger: ds. Hans Koops 
Organist: Ko Zwanenburg 
Cantor: Karel Demoet  
M.m.v. enkele zangers van de Nicolaïcantorij  

 

• Zondag 31 januari, 17.00 uur • vesper 
Voorganger: ds. Johan Plante 
Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. enkele zangers van de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg 

 
   

 
 
Koster: Joost van Beek 
 
 Via www.kerkomroep.nl kunnen de kerkdiensten live of achteraf beluisterd 

worden (liturgie is te downloaden). 
 Wilt u het wekelijkse nieuws over Nicolaïgemeente ontvangen? Meld u dan aan 

bij medblad@gmail.com.  
 Voor meer informatie: www.nicolaikerk.nl en www.nicolaiconcerten.nl  

 Tip: download de app van de Nicolaïkerk met o.a. de mogelijkheid te chatten met 
andere gemeenteleden, de agenda te raadplegen en om digitaal de collectes te 
betalen. Meer informatie over de app vindt u op onze website. 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
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