VOORBEREIDING
Orgelspel

’Partita: Wie oren om te horen heeft’ van Marijn Slappendel

Welkom en mededelingen

Liturgie

De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

15 mei 2022

Bemoediging:

Cantate ('Zingt!')

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Aanvangslied: 295 (voorzang door de cantorij zoals aangeven in het Liedboek)
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens:

HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U
Gloria:

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: Psalm 98: 1 en 3

Moment met de kinderen: ’Wat gebeurt er vandaag in de kerk?’

DE INTREDE
Presentatie (door diaken, voorzitter van de kerkenraad, consulent en scriba)
V: Ds. Wilko Nijkamp is gereed om verbonden te worden
aan jullie gemeente om onder jullie het Woord te bedienen;
er zijn geen bezwaren ingebracht
die deze verbintenis zouden verhinderen
en daarom vraag ik jullie allen:

Intrede ds. Wilko Nijkamp
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van

Grote of Barbarakerk

ds. Leendert Jan van Lingen en ds. Wilko Nijkamp
Ietje Staal
Daniël Jumelet
Marijn Slappendel
zangers van de cantorij

Aanvang: 14.30 uur

2

Wilt u Wilko in uw midden aanvaarden
als uw voorganger,
hem helpen en terzijde staan
en in uw gebeden blijven gedenken?
Belooft u ook
met hem en ons allen
de weg ten leven te gaan,
elkaar rekenschap gevend
van de hoop die in ons is?

Wilko: Ja, dat geloof ik!
V: Wil jij, samen met deze gemeente
en met ons allen,
je binden aan het bevrijdend Woord
van Israëls God,
de Vader van Jezus Christus?
Wilko: Ja, dat wil ik!
V: Wil jij trouw en volharding toezeggen,
in het werk dat de kerk je opdraagt,
en beloof je betrouwbaar te zijn
voor God en mensen?

G: JA, DAT BELOVEN WIJ.
Opdracht
V: Wilko, jij zult nu verbonden worden
als dienaar van het Woord
aan de Protestantse Gemeente te Culemborg.

Beloof je te zwijgen
over alles wat je in vertrouwen wordt meegedeeld
en te spreken, waar onrecht geschiedt ?

Naar de orde van de kerk
worden jou deze taken toevertrouwd:
de bediening van het Woord en de Sacramenten,
het voorgaan in de dienst der gebeden,
het liefdevol begeleiden van de gemeente,
zo, dat deze gemeente gestalte kan geven
aan haar roeping om overal
in kerk, stad en land te herkennen en versterken
Gods onvoorwaardelijke liefde voor mens en wereld
en om tegen te spreken wat Gods liefde weerstaat.

Wilko: Ja, dat beloof ik! Daartoe helpe mij God!
Stil gebed
Lied: 669 (door de cantorij)
Verbintenis
V: Moge God je verbinden aan deze gemeente
om haar voor te gaan en
om samen mét haar, en met stad en land en wereld
Gods wegen te vinden.

Gelofte
V: Eenmaal ben je bevestigd
in het ambt van dienaar van het Woord.
Laat dan nu allen horen
dat je in geloof en vertrouwen
je dienst als voorganger
in de Protestantse Gemeente te Culemborg aanvaardt.

Lied: ‘The Lord is my shepherd’ (Psalm 23) – Howard Goodall (cantorij)
De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst.

DE SCHRIFTEN

Deze gemeente heeft jou geroepen
om haar voorganger te zijn.
Weet jij je daardoor ook
door God zelf tot deze dienst geroepen?

Groet:

V: De vrede van de Heer zij altijd met u
G: en met deze wereld!
V: Wens elkaar de vrede.
We geven elkaar een teken van vrede

3

4

Gebed bij de opening van de Schriften

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Lezing: Deuteronomium 6: 1 - 9 (NBV 21)

Belijdend lied: 791 (waarvan couplet 2 en 4 door cantorij)

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God,
moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult
nemen. U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn
wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en
voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. Luister dus, Israël, en
neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit
van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van
uw voorouders, u heeft toegezegd.
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die
ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er
steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als
een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de
deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecten: 1. Individuele hulpverlening
2. Voor de kerkdienst

(zie ook onderaan de liturgie)

Orgelspel

’Pastorale Psalm 23' van P. Whitlock (1903-1946)

Slotlied:

423 (staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

Lied: 320: 1, 2 en 3

De tafelkaarsen worden gedoofd en we gaan weer zitten.

Evangelielezing: Johannes 13: 31 - 35 (NBV 21)

Orgelspel

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar
geworden, en door Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door Hem
zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu
onmiddellijk. Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me
zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar
Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” Ik geef jullie een nieuw gebod: heb
elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan
jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

'Preludium in C' van J.C. Kellner (1736-1803)

Ds. Wilko Nijkamp wordt toegesproken.

Lofprijzing: lied 339a (staande)
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Overdenking

* Na de dienst is er gelegenheid om ds. Wilko Nijkamp te begroeten
en is er 'een hapje en een drankje'.
*
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Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente
Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 15 mei 2022'
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)

