
Orde van dienst  
op de eerste zondag van de Voleinding 

11 november anno Domini 2018 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars: 283: 1, 3 en 5 

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. Barmhartige God, 
 Gij die omziet naar uw volk 
 en zoekt wat verloren is geraakt, 
 Gij die bevrijdt 
 wie in duisternis gevangen zit, 
 wij komen tot U. 

allen ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN: 
 VOL VAN ONSZELF, 
 MET DE LAST VAN HET VERLEDEN 
 OP ONZE SCHOUDERS: 

 ... gebedsstilte … 

ouderl. Vergeef ons, Heer, 
 maak ons tot uw mensen, 
 vol van genade. 
 Open ons naar U 
 en naar elkaar, 
 naar uw toekomst. 
allen AMEN 

Psalm van de zondag   91: 1 en 8 
  
Kyrië    gebed om ontferming 

Gloria  154B: 1, 2, 8, 9 en 10 



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet      

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen 
waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

Lezing uit de Profeten Ezechiël 2:8-3:3a (NBV 2004) 
8 Jij, mensenkind, luister naar mijn woorden en wees niet opstandig zoals dat volk. Doe je 
mond wijd open en eet wat ik je te eten geef.’ 
9 Ik keek, en zag een hand die naar mij was uitgestrekt en een boekrol vasthield. 10 Die werd 
voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit stond erop te 
lezen: Klaagliederen, en gezucht en gesteun. 
3:1 De stem zei tegen mij: ‘Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden; eet deze rol op en 
ga naar de Israëlieten om te profeteren.’ 2 Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten, 3 
en de stem zei: ‘Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol, die ik je geef.’  

voorganger   Woord van de Eeuwige. 
allen     WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang  609 

Lezing uit Openbaring  5 (NBG 1951) 
1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van 
binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. 2 En ik zag een sterke engel, die met 
luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? 3 En 
niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar 
inzien. 4 En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of 
die in te zien. 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, 
de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. 
6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een 
lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, 
uitgezonden over de gehele aarde. 7 En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de 
rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was. 
8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor 
het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden 
der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: 

  Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en 
Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10 
en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen 
als koningen heersen op de aarde. 

11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de 
oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 12 
zeggende met luider stem: 
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  Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid 
en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. 

13 En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat 
daarin is, hoorde ik zeggen: 

  Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de 
kracht tot in alle eeuwigheden. 

14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden. 

Acclamatie 

Zingen     725 (lied van de maand) 

Uitleg en verkondiging 

Zingen     798 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

Slotzang       747: 1, 4 en 8 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor een doel dat De Verbinding deze keer zelf mag kiezen. 
De kerkenraad heeft gekozen voor de ondersteuning van kwetsbare gezinnen in Oeganda. Dit 
naar aanleiding van de reis die Astrid Krispijn in de afgelopen weken met Kerk in Actie naar 
Oeganda heeft gemaakt. 

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen 
is er limonade. 

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
• organist: Maarten Boonstra 
• ouderling van dienst: Bas van Velzen 
• voorganger: Jos Wolthaus, emeritus predikant 
• diaken van dienst: Inge Feiken 

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 
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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 18 november, tweede zondag van de Voleinding 10.00 uur; voorganger: René 

Venema, predikant De Verbinding. Zondag van het Diaconaat; Astrid Krispijn vertelt over 
haar reis met Kerk in Actie naar Oeganda. 

*  Zondag 25 november, 10.00 uur; derde zondag van de Voleinding, laatste zondag 
kerkelijk jaar; dienst van Schrift en Tafel; schrijfactie Amnesty International; voorganger: 
René Venema, predikant De Verbinding. 

Agenda 
•  Dinsdag 13 november, vrouwenmiddag en inloop kinderen,    
   De Wijkplaats, 13.30 uur 
•  Woensdag 14 november, kerkdienst Schouwenhove, 14.30     
   uur. Voorganger: ds J.M.F. Bellwinkel 
•  Woensdag 14 november, leiding kinderkerk,      
   Franchimontlaan 45, 20.30 uur 
• Donderdag 15 november, Fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, Topaaslaan 23, 19.00 uur 
• Zaterdag 17 november, 15.00 uur, Vriendjeskerk (zie hieronder! 

Vriendjeskerk 17 november 
Een nieuw initiatief! Voor kinderen in de basisschoolleeftijd komen er speelse bijeenkomsten 
op zaterdagmiddagen. Ouders die dat willen, kunnen tijdens die middagen deelnemen aan een 
gesprekskring. We denken aan vier bijeenkomsten in het seizoen 2018-2019, met in het 
voorjaar een dagje uit!  
De opzet zal per keer verschillen. De eerste keer, zaterdagmiddag 17 november, gaan de 
kinderen op een speelse manier kennis maken met alles wat er in het kerkgebouw gebeurt. 
Naast de organist zitten als hij speelt? Dat kan! Naast de dominee staan op de kansel? Ook 
bijzonder… en nog veel meer.  
Met de ouders gaan we in gesprek over de invulling van de volgende bijeenkomsten.  
Interesse of wil je op de hoogte worden gehouden? Stuur een berichtje naar: 
vriendjeskerk@deverbindingleiden.nl 
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Fotowedstrijd 2018 

De expositiecommissie nodigt u uit deel te nemen aan de fotowedstrijd van de 
geloofsgemeenschap De Verbinding, 
met als onderwerp: 

Kerstsfeer 

De mooiste en / of leukste foto’s worden vergroot tot het formaat A4 en worden geëxposeerd 
in de Vredeskerk. 
De winnaar ontvangen na afloop van de tentoonstelling hun vergroting. 

Wedstrijdreglement 

Inleveren:  vóór 1 december, in het kistje in de foyer 
Aantal: per deelnemer max. 2 foto’s (10x15 cm) 
Negatief/ 
medium:  digitaal medium of negatief bij foto’s voegen 
Naam:  op achterzijde van elke foto vermelden: naam,      
  adres, en corresponderend nummer van       
  negatief / digitaal medium 
Eigendom: u krijgt foto’s en negatief / medium terug na de tentoonstelling 

Ontmoetingen in Oeganda 

Uit de blog van de reis met Kerk in Actie  
die Astrid Krispijn de afgelopen weken maakte  

Met 9 andere vrouwen in 1 hut slapen 
Het spannendste gedeelte van de reis begint nu: we gaan logeren bij de gastgezinnen! Onze 
groep van 7 mensen gaat naar een nederzetting buiten Gulu. Een half uurtje hobbelen we met 
een busje over het pad. De gemeenschap bestaat uit 4 erven van ronde hutten, de omvang 
hangt af van de grootte van de familie. Bij aankomst worden we begroet met zang en dans, 
telkens weer een geweldige ervaring. Na enig overleg slapen wij met 4 Nederlandse vrouwen 
in een comfortabele hut met matrassen, lakens en klamboe’s. ‘s Nachts blijken wij logees te 
krijgen: 6 vrouwen uit het dorp komen bij ons liggen: het wordt gezellig vol in de hut :-). 
Wassen en plassen is even wennen. Met name in het donker naar het primitieve toilet (een gat 
in de grond) aan de rand van het erf is een uitdaging.  
We zijn zeer onder de indruk van het effect van het werk van de Mothers Union, die de 
vrouwen ondersteunen bij de wederopbouw van hun leven na de gruwelijke 
oorlogservaringen. De Mothers Union heeft ons bezoekprogramma uitstekend georganiseerd. 
Op het erf van samenkomst is elektriciteit aanwezig, opgewekt door zonnepanelen. Dat stelde 
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hen in staat om voor ons muziek te laten horen ook op momenten dat wij graag hadden willen 
genieten van de stilte van het buitenleven. Ter ere van ons bezoek wordt een geit geslacht. 
Maar eerst moeten we door een ritueel, waarbij we de geit ontvangen en dan overdragen aan 
de mannen, die hem gaan slachten. Een ervaring op zich! De sfeer is bijzonder hartelijk. We 
voelen ons meer dan welkom. Van beide kanten is deze logeerpartij een unieke ervaring. Wij 
mogen ervaren hoe het leven buitenaf in Oeganda is. Voor deze gemeenschap zijn wij de 
eerste blanke gasten. Een ervaring die ons allemaal nog lang zal bijblijven. Het afscheid is 
opnieuw met zang en dans, maar nu doen wij mee! 

Els Wieser en Joke Weeda, 31 oktober 2018 

Wilt u verder lezen? Kijk dan op de website van Kerk in Actie (Oeganda). 

In de dienst van zondag 18 november zal Astrid Krispijn vertellen over haar reis. 

Themabijeenkomst 20 november:  

Eredienst en Kerkmuziek 

Op dinsdag 20 november wordt in de Vredeskerk een themabijeenkomst over Eredienst en 
kerkmuziek gehouden.  

Volgens Frits Mehrtens is het kerklied het hart van de kerkmuziek en van de gemeente. Bij de 
zingende mens worden hart, ziel en verstand homogeen.  

Ons Liedboek als startpunt nemend, maken we kennis met liederen die (nog) niet eerder in 
onze gemeente zijn uitgeprobeerd en plaatsen we bekende(re) muziek in een onverwachte 
context.  

Op die manier willen we een kijkje geven in de keuken van het werk van de kerkmusici en de 
veelkleurigheid van de kerkmuziek over het voetlicht brengen.  

De themabijeenkomsten zijn ingesteld door de kerkenraad als bijeenkomsten waar de 
kerkenraad samen met gemeenteleden stilstaat bij aspecten van ons gemeenteleven. Er zijn al 
avonden geweest over samenwerking / oecumene en over communicatie.
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