WELKOM.

Nicolaaskerk Vlieland

Goed dat u bij ons bent in de Nicolaaskerk van Vlieland.
Een kleine Protestantse gemeente op de parel van de
Waddeneilanden. Vaak hebben onze gasten, afkomstig
uit vele plaatsen en kerkelijke gezindtes, de overhand in
onze samenkomsten. Wij zijn blij met jullie.
Moge dit nog lang in deze vorm zo mogelijk blijven.
Nogmaals: hartelijk welkom.
Op de binnenzijde hebben wij de liturgie afgedrukt,
zoals wij die in de zomerperiode volgen.
Daarmee nodigen wij u uit mee te doen met de
aangegeven responsies en acclamatie.
Wij kunnen niet digitaal collecteren. Als u daar vanuit
ging, kunt u uw bijdrage later ook overmaken op de
rekening van de diaconie of de kerk onder vermelding
van de datum van de dienst. Deze nummers zijn
respectievelijk: NL95 RABO 0367 6000 21 en
NL08 RABO 0367 6007 14.
Bent u vaste gast op het eiland en draagt u onze
gemeente een warm hart toe, dan is een structurele
financiële bijdrage ook zeer welkom.
Wij wensen u een mooie tijd op ons eiland, een
gezegende dienst en graag tot ziens.
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Zomer liturgie

OM TE BEGINNEN
Aansteken van de kaarsen aan het licht van de paaskaars
We worden stil
Inleidend orgelspel

GLORIALIED:

Welkom en mededelingen van de kerkenraad

RONDOM HET WOORD

Inleiding dienst door voorganger

Gebed van de zondag

Gemeente gaat staan

Lezingen

Onze Hulp en Groet:

Acclamatie:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

Overdenking

Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Stilte

Voorganger: De Eeuwige zij met u

Lied of muzikaal moment.

Gemeente: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE

ONS ANTWOORD

DREMPELGEBED:

Dienst van de gebeden
Elke bede en het stil gebed eindigen met de gezongen acclamatie:

Voorganger: Gezegend zijt Gij, God, koning der wereld,
om het licht van deze nieuwe dag
Gemeente:

WEES AANWEZIG – LAAT U VINDEN

Voorganger: Gezegend Gij, God van alle dingen,
adem van ons leven, bron van ons behoud
Gemeente:

WEES AANWEZIG – LAAT U VINDEN

Onze Vader
Dienst van de Gaven
OM TE EINDIGEN

AANVANGSLIED: (Psalm van de zondag of een ander lied)

Slotlied:

Gemeente gaat zitten.

Uitzending en zegen

KYRIEGEBED:
Het gebed of elke afzonderlijke intentie wordt besloten met de
woorden “Hoor ons roepen” waarop de gemeente antwoordt met
de gezongen respons:

Met gezongen amen.

muziek

Gemeente gaat staan

