
Orde van dienst 
op de tweede zondag van Epifanie  

14 januari anno Domini 2018 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars:  
287 - ‘Rond het licht dat leven doet’: 1 en 2 

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 66: 5, 6 en 7 

Kyrië  gebed om ontferming 

Gloria  868: 1 en 2 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  



Lezing uit de Profeten  Jesaja 42:1-7 (NBV 2004) 
1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 
ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3 het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4 Ongebroken en vol vuur 
zal hij het recht op aarde vestigen; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 

5 Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgehamerd 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6 In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
7 om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 

voorganger Woord van de Eeuwige. 
allen  WIJ DANKEN GOD! 

Zingen 459: 1, 2, 3 en 4 

Lezing uit het Evangelie Marcus 1:9-20 (NBV 2004) 
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door 
Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de 
hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de 
hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef hij in de 
woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde 
dieren, en engelen zorgden voor hem. 

14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede 
nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God 
is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 
16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van 
Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17 Jezus zei tegen hen: 
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‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18 Meteen lieten ze hun netten 
achter en volgden hem. 19 Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 
Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 20 en direct riep hij 
hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem. 

Acclamatie 

Zingen   531 

Verkondiging 

Zingen   512 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

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

Slotzang        871: 1, 3 en 4 

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 
Marieke Boter - ouderling van dienst 
Inge Feiken - diaken van dienst 
René Venema - 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! 

!3



Diensten in de komende weken 
• Zondag 21 januari, 10.00 uur, oecumenische dienst. We vieren een dienst i.s.m. de Oud-
Katholieke Parochie en de Evangelisch Lutherse Gemeente. Liturg: dominee René Venema; 
verkondiging: kerkelijk werker Barbara Heckel; voorbeden: pastoor Helen Gaasbeek. 

• Zondag 28 januari, voorganger: ds Jos Wolthaus, emeritus predikant 

Agenda 
*  Dinsdag 16 januari, vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur 
*  Dinsdag 16 januari, Bijbelgesprekskring Robijnhof, o.l.v. Jorine de Klerk; Robijnhof, 

14.30 uur 
*  Woensdag 17 januari, redactie kerkblad, Vredeskerk, 16.00 uur. 
* Woensdag 17 januari, eetgroep Samen aan Tafel, Vredeskerk, 18.30 uur 
*  Woensdag 17 januari, gezamenlijke vergadering van de diaconie en het pastoraal beraad, 

Vredeskerk, 20.00 uur 
*  Donderdag 18 januari, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur 
*  Donderdag 18 januari, theologenberaad, Vredeskerk, 20.00 uur 
*  Vrijdag 19 januari, Wijkplaatscafé, 17.00 uur 
*  Vrijdag 19 januari, werkgroep The Passion, Voltastraat 22, 20.30 uur 

Kerkklokken luiden voor Kerkbalans 
De Actie Kerkbalans 2018 start op zaterdag 20 januari om 13.00 uur. Precies op dit tijdstip 
worden in meer dan 100 plaatsen door het hele land de kerkklokken geluid. 
De Protestantse gemeente Leiden, de RK Parochie HH Petrus en Paulus en de Oud-
Katholieke Parochie van de HH Fredericus en Odulfus organiseren gezamenlijk dit evenement 
in Leiden, in de Hartebrugkerk. 

Drs. H.J.J. Lenferink, burgemeester van Leiden, zal de klok luiden. Hij zegt: ‘Leiden is 
ondenkbaar zonder zijn kerkgebouwen.’ 

Iedereen die op een andere wijze betrokken is bij één van onze kerken is van harte welkom uit 
bij dit inluidmoment. 

Programma: 
12.30 uur - Inloop Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 
12.45 uur - Welkomstwoord; speech burgemeester Lenferink 
12.55 uur - Zegen 
13.00 uur - De klok wordt geluid 
13.10 uur - Koffie / thee / chocolademelk 
13.30 uur - Einde
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