
Orde van dienst 
op de tweede zondag van Epifanie  

13 januari anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars: 274: 1 en 3 

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.     God boven alle machten, 
  God van alle tijden, 
  hemel en aarde zijn in uw hand. 
  Hoor dan in uw goedheid 
  naar het roepen van uw mensenkinderen, 
  en breek door in ons bestaan 
  met uw licht en met uw kracht. 
  Kom ons tegemoet, 
  overwin ons verzet 
  en draag ons 
  wanneer hardnekkigheid 
  of traagheid ons verlamt. 
allen  AMEN 

Psalm van de zondag 100: 1, 2, 3 en 4 

waarna de gemeente gaat zitten 
Kyrië gebed om ontferming 

Gloria 304: 1, 2 en 3 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  
waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 



Lezing uit de Profeten  Jesaja 40:1-11 (NBV 2004) 

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat 
haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar 
zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis 
een pad voor onze God. 4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. 5 De luister van de HEER zal 
zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’ 6 Hoor, een stem 
zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als 
een veldbloem. 7 Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER 
erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ 8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het 
woord van onze God houdt altijd stand. 9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je 
stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van 
Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 10 Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal 
heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 11 Als een herder weidt 
hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de 
ooien. 

voorganger Woord van de Eeuwige. 
allen  WIJ DANKEN GOD! 

Zingen 158a: 1, 2 en 3 

Lezing uit de Evangeliën   Lucas 3:15-22 (NBV 2004) 

15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias 
was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die 
meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. 
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 17 hij houdt de wan in zijn hand om de 
dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar 
vuur verbranden.’ 18 Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij 
hun het goede nieuws. 19 Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in 
verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, 20 
voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de 
gevangenis. 
21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, 
werd de hemel geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem 
neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

Acclamatie 

Zingen   526: 2 en 4 

Verkondiging 

Zingen   530 (lied van de maand) 
de kinderen terugkomen uit de nevendienst 
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GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen         
eerste rondgang: Diaconie 
tweede rondgang: Protestantse Gemeente te Leiden 

Slotzang 527: 1, 2, 3, 4, en 5 

Zegen 
   
Uitleidende muziek 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen 
kerkelijk werkers. Na afloop van de dienst ben u van harte welkom in de foyer van de kerk. Er 
is koffie en thee en voor de kinderen limonade. 

Aan deze dienst werkten mee: 
Maarten Boonstra - orgel 
Bas van Velzen - ouderling van dienst 
Emmy Bergsma - diaken van dienst 
Chris de Jonge - voorganger 

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 20 januari, 3e van Epifanie; 10.00 uur; 
  voorganger: René Venema, predikant De Verbinding. 
• Zondag 27 januari, 4e van Epifanie, 10.00 uur;  
In deze dienst legt Marijke Ouwerkerk het ambt van ouderling neer; Inge Feiken begint aan 
een tweede termijn als diaken; Astrid Krispijn wordt bevestigd in het ambt van diaken en Pim 
Jaspers in het ambt van ouderling; Henny Visscher-Roersen wordt als kerkmusicus in de 
bediening gesteld. Voorganger: René Venema, predikant De Verbinding. 

!3



Agenda 

*  Dinsdag 15 januari, vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur 

*  Dinsdag 15 januari, kerkenraad, Vredeskerk, 20.00 uur. 

* Woensdag 16 januari, kerkdienst Schouwenhove, 14.30 uur. Voorganger: ds Marjan 
Driessen 

* Woensdag 16 januari, eetgroep Samen aan Tafel, Vredeskerk, 18.30 uur 

*  Donderdag 17 januari, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur 

Boeken- en speelgoedmarkt op 2 februari 
Op 2 februari wordt de boeken- en speelgoedmarkt gehouden van 10.00-14.00 uur in de foyer 
van de kerk. Versnaperingen zijn ook te koop. Inleveren kan van maandag 28 januari tot en 
met donderdag 31 januari, tussen 18 en 19 uur. Wilt u graag dat boeken bij u worden 
opgehaald? Neemt u dan contact op met de heer Henk Vis, tel. 06-20854928.  

Beleidsplan 2019-2023, Begroting 2019 P.g.L.  
en Begroting 2019 Diaconie ter inzage  

Het beleidsplan 2019-2023, de Begroting 2019 van de Protestantse gemeente te Leiden en de 
Begroting 2019 van de Diaconie zijn in eerste lezing vastgesteld op de Algemene Kerkenraad 
van 18 december 2018.  

Het beleidsplan ligt ter inzage tot en met 20 januari in de kerk en zijn te downloaden van de 
website van de P.g.L. De begrotingen kunt u inzien op het Kerkelijk Bureau (ma-do, 
9.00-12.00 uur). Beleidsplan en begrotingen worden definitief vastgesteld op de Algemene 
Kerkenraad van 19 februari.  

Eventuele reacties zijn tot maandag 21 januari te richten aan: Kerkelijk Bureau, t.a.v. scriba 
P.g.L., Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden.  

Namens de Algemene Kerkenraad, de scriba. 
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