
Liturgie zondag 2 oktober 2022 

 3e zondag van de herfst 

Voorganger ds. Dirk Neven 

Organist Ko Zwanenburg 

 
Afscheid van de ambtsdragers 

Riekie Hoek, Henk-Jan Veerman en Cootje Zutt 

 
   

 
Om 10.00 uur slaat de koster de klok. Na een kort moment van stilte 
komen de predikant, ouderling en diaken binnen. 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

 
Voorbereiding 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Orgelspel Improvisatie 
 
(gemeente gaat staan)  
 
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 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here • LB 272 
 Verzen 1 en 4 
 
(gemeente gaat zitten) 
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Smeekgebed met aansluitend kyrie en gloria 
 
Na het daarom bidden wij: 
G. Heer, ontferm U! 
 
Na het daarom zingen wij: 
Kyrie en gloria • LB 299e 
I = voorganger, II = cantorij 

 
 

Dienst van het woord 
 
Groet (gezongen) 
 

V. De Heer zal bij u zijn. 
G. De Heer zal u bewaren 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Met de kinderen 
 
Zingen Een heel klein zaadje • LB 181 
 
(de kinderen gaan naar de kinderdienst) 
 
 L. Lezing uit de Profeten 
  Habakuk 1: 2-3 en 2: 2-4 
 
Zingen  Steek nu voor God de loftrompet • LB 95 
 
 L. Hoor het Evangelie…! 
  Lucas 17: 1-10 
 
Zingen U komt de lof toe • LB 339a 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel Wer nur den lieben Gott lässt walten, opus 52  
 Otto Dienel (1839-1905) 
 
Zingen Wie zich door God alleen laat leiden • LB 905 
 Verzen 1, 3 en 4 

 
(de kinderen komen terug in de dienst)  
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Afscheid ambtsdragers 
 
Inleiding  
 
Gebed  
 
Zingen  Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven • LB 90  
  Vers 8 

 
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). 

2. Protestantse kerk - Kerk & Israel: een samenwerking vanuit een 
drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de 
oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de 
diaconale roeping. Aandachtsgebieden zijn belangstelling wekken voor de 
joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom 
stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop 
toegerust. 

 
Doneer bij voorkeur digitaal: 

 
- scan de QR-code met uw telefoon 
- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 

 
 

 

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

NLB 368g / m. Jan D. van Laar 

https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf
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Zending en zegen  

 
(gemeente gaat staan) 
 
Slotlied In Christus is noch west noch oost • LB 969 
 Verzen 1 t/m 4 
 
Zegen 
 
Gezongen ‘amen’ 
 
 
Uitleidende muziek 
  
 Preludium in Es, BWV 552 
 J.S. Bach (1685-1750) 
 

   
 

Agenda 

▪ Zondag 2 oktober 17.30 uur • jazzvesper 
Voorganger: ds. Dirk Neven | Organist: Berry van Berkum 

- HOT (Het Orgel Trio): Steven Kamperman (klarinet), Dion Nijland 
(contrabas) en Berry van Berkum (orgel) 

- Henk Kraaijeveld (zang) 
- Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 

 
▪ Zondag 9 oktober, 10.00 uur • dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds. Dirk Neven 
Organist: Ko Zwanenburg 

 
   

 
Lector: Riekie Hoek | Koster: Marja Branderhorst 
▪ U bent uitgenodigd na afloop een kopje koffie of thee te drinken. 
▪ De gasten wijzen wij vriendelijk op het gastenboek. 
▪ Via www.kerkomroep.nl kunnen de kerkdiensten live of achteraf beluisterd 

worden (liturgie is te downloaden op onze website). 
▪ 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 collectes te 
betalen. Meer informatie over de app vindt u op onze website. 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 5, nummer 43 
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