
Liturgie zondag 22 mei 2022 

 6
e
 zondag van Pasen: ‘Rogate’ (vraag of bid) 

Voorganger ds. Jan Robbers 

Organist Ko Zwanenburg 

 

 

 
Om 10.00 uur slaat de koster de klok. Na een kort moment van stilte 
komt de kerkenraad binnen. 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

 
Voorbereiding 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Orgelspel Psalm 66 
  Bert Matter (1937) 
 
(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 Breek, aarde, uit in jubelzangen • LB 66 
 Verzen 1 en 3 
 
(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: 
Ik heb U lief, o mijn beminde • LB 908: 4 en 6 

 
 

Dienst van het woord 
 
Groet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de kinderen 
 
Zingen Alles op aarde, zing Gods eer • LB 98b 
  
(de kinderen gaan naar de kinderdienst) 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
 L. Lezing uit het Eerste Testament  
  Joël 2: 21-27 
 
 L. Dit is het Woord van de Heer! 
 G. Wij danken God!  
 
Zingen  God zij ons gunstig en genadig • LB 67 
 
 L. Hoor het Evangelie…! 
  Johannes 14: 21-29 
 
Zingen Uw stem, Heer, hebben wij gehoord • LB 722 
 
 
Uitleg en verkondiging 
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Orgelspel Wer nur den lieben Gott lässt walten   

Max Reger (1873-1916) 

 
Zingen U kennen, uit en tot U leven • LB 653 
 Verzen 1, 4 en 7 
 
(de kinderen komen terug in de dienst) 

 
 
Dienst van de gaven en gebeden 
 
Collectedoelen 
 
1. Wijkdiaconie: financiële of materiële ondersteuning van mensen in de wijk  
2. Protestantse kerk - missionair werk: oog voor kinderen in pioniersplekken 

 
Doneer bij voorkeur digitaal: 

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

 
 

 

Orgelspel Wer nur den lieben Gott lässt walten  
 Gottfried August Homilius (1747-1794) 
 
Gebed over de gaven 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 Na het daarom bidden wij: 
 
 
 
 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (gesproken) 
 

Zending en zegen  
 
(gemeente gaat staan) 
 
Slotlied Heer, komt in deze tijd • LB 662 Verzen 1, 2 en 3 

NLB 368g / m. Jan D. van Laar 

https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf
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Zegen 
 
Gezongen ‘amen’ 
 
 
 
Uitleidende muziek 
  
 Preludium in G  BWV 541 J.S. Bach (1685-1750) 
 

   

Agenda 
 
 Zondag 29 mei, 10.00 uur - kerkdienst 

Voorganger: ds. Dirk Neven 
Organist: Berry van Berkum 
 

 Zondag 29 mei, 17.00 uur - Cantatevesper 
 Voorganger: ds. Hans Koops 

Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. 
Paulien van der Werff - sopraan 
Anne-Marieke Evers - alt 
Sebastian Brouwer - tenor 
Bram Trouwborst  - bas 
Cappella di San Nicolaï en de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko 
Zwanenburg 
Cantate : Sie werden euch in den Bann tunn BWV 44  J.S.Bach 

 
   

 
Lector: Aart van Bruggen | Koster: Wiebe Kloosterman 
 
 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. 
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