
Orde van dienst op 
Invocabit 

eerste zondag van de veertigdagentijd 
10 maart 

anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
Koraalbewerkingen over lied 538 van F. Grondsma, W. Vogel en H. van Nieuwkoop 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we lied 982:1 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl.   Hoor ons aan, Eeuwige God,   (Dienstboek, 776-777) 
allen    HOOR NAAR ONS BIDDEN! 
ouderl.    Gij, die ons hart aanziet, 
   Gij, die onze diepten peilt, 
allen    BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 
ouderl.    Wij herkenden U niet, 
   wij zochten onszelf. 
allen    GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 
ouderl.    Doe ons herleven 
   en maak ons weer nieuw, 
allen    GEEF ONS UW GENADE! 
ouderl.    Breng ons in het reine 
   met U en met elkaar. 
allen    ZEGEN ONS MET VREDE 
   EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 
   AMEN. 

Psalm van de zondag   91: 1 en 2 
                waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië    gebed om ontferming, uitlopend op lied 299 f 



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen: ‘Locatie Jeruzalem’ 

waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

Lezing uit de Tora  Deuteronomium 8:1-10 (NBV 2004) 
1 Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal 
toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het 
in bezit nemen. 2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten 
maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te 
ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3 U hébt zijn 
macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit 
eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet 
leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 4 Veertig jaar 
lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5 Laat ieder van u dan 
beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6 Leef daarom 
zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. 
7 Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land, een land van beken, bronnen en 
waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen, 8 een land van tarwe en gerst, 
van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en honing, 9 een 
land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken, een 
land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. 10 Wanneer u daar 
in overvloed leeft, dank de HEER, uw God, dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. 
  
voorganger   Woord van de Eeuwige. 
allen     WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordpsalm  119: 59 en 60 

Lezing uit de Evangeliën Lucas 4:1-13 (NBV 2004) 
1-2 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest 
zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. 
Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. 3 De 
duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te 
veranderen.’ 4 Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood 
alleen.”’ 5 Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en 
hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6 De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u 
de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover 
beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7 als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat 
allemaal van u zijn.’ 8 Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw 
God, vereer alleen hem.”’ 9 De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het 
hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan 
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naar beneden. 10 Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te 
waken.” 11 En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan 
een steen.”’ 12 Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de 
proef.”’ 13 Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor 
een tijd bij hem vandaan. 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  538     

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
elke bede wordt zingend beantwoord met 25c 

Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: veertigdagentijdcollecte - vandaag:  
Kerk in Actie op Cuba 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het 
communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken 
groeien. In Cuba verslechtert de economie echter en neemt de armoede toe. Daarmee groeit 
ook de diaconale taak van de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet breed 
hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerken zijn 
echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote behoefte 
aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, 
predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken 
diaconale activiteiten op te zetten. Vandaag, in de Voorjaarszendingsweek, collecteren we 
voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord en daad 
kunnen getuigen.  

• tweede rondgang: Pastoraat in Leiden 

Slotzang     536 
          
Zegen 

Uitleidend orgelspel 
J. Pachelbel, ‘Herr, wie du willst, so schicks mit mir’. 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van huur en onderhoud van kerkelijke 
gebouwen. In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor 
de kinderen is er limonade. 
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Aan de dienst werd meegewerkt door: 
• organist: Henny Visscher-Roersen 
• ouderling van dienst: Bas van Velzen 
• diaken van dienst: José van het Veld 
• voorganger: René Venema 

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de 
bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en 
de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk 
ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en 
de jeugdkapel! 

Diensten in de komende weken 
• Zondag 17 maart, tweede zondag van de veertigdagentijd; voorganger: Jos Wolthaus, 

emeritus predikant 
• Zondag 24 maart, derde zondag van de veertigdagentijd; 
 voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 

Agenda 
•  Dinsdag 12 maart, vrouwenmiddag en inloop kinderen, 
   De Wijkplaats, 14.30 uur 
•  Dinsdag 12 maart, theologenberaad, Vredekserk, 20.00 uur 
•  Woensdag 13 maart, kerkdienst Schouwenhove, 14.30 uur; 
  dienst van Schrift en Tafel; voorganger: ds Marjan Driessen 
•  Woensdag 13 maart, moderamen kerkenraad, Vredeskerk     
   20.00 uur 
•  Woensdag 13 maart, eetgroep Samen aan Tafel,  
  Vredeskerk, 18.30 uur 
•  Donderdag 14 maart, Fietsenwerkplaats,  
  De Wijkplaats, 19.00 uur 
• Vrijdag 15 maart, WijkplaatsCafé,  
   Topaaslaan 23, 17.00 uur 

SCHOONHEID en VERDRIET 
Een avond o.l.v. Ina van den Bergh over tranen op twee beroemde schilderijen: 

• Middeleeuwse tranen bij de ‘Kruisafname’  
   van Rogier van der Weijden

• en tranen in de 20e eeuw bij de ‘Guernica’  
   van Pablo Picasso 

We besteden uitgebreid aandacht aan deze schilderijen,  
en hebben ook oog voor de context waarin ze geschilderd werden.  
maandag 25 maart, 20.00 uur  
in de foyer van de Vredeskerk
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