
Orde van dienst op 
Reminiscere, ‘Gedenk’ 

(Ps. 25: ‘Gedenk uw barmhartigheid Heer’) 
tweede zondag van de veertigdagentijd 

17 maart 
anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
J.S. Bach, ‘Erbarm’ dich mein, o Herre Gott’ 

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   25: 3 en 7       
              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’ 

Sinds enige tijd wordt voor de kinderkerk de methode Bijbelbasics gebruikt, uitgegeven door 
het NBG. De mooie afbeeldingen die geprojecteerd worden met de beamer komen uit deze 
methode, en voor in de kinderkerk is er nog veel meer materiaal. Hoofddoel van deze methode 
is kinderen vertrouwd te maken met de bekendste bijbelverhalen.   
Doorgaans horen kinderen van de verhalen uit de Stille Week alleen over Palmpasen en 
Paasmorgen. Om hen vertrouwd te maken met de andere momenten uit de Passie van Jezus, 
behandelen zij in de veertigdagentijd elke zondag een aspect van het lijdensverhaal. Terwijl 
wij in de diensten ‘op weg zijn naar Jeruzalem’, is de kinderkerk dus al in de stad.  

Lezing uit de Tora   Exodus 24:1-4; 15-18 
     Exodus 34:29-35 (NBV 2004) 
24:1 Mozes kreeg van de HEER deze opdracht: ‘Kom naar mij toe, de berg op, samen met 
Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten, en kniel op eerbiedige afstand neer. 2 

Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de HEER komen, de anderen niet. Het volk mag 
jou niet volgen als je de berg op gaat.’ 
3 Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en het 
volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de HEER geboden had. 4 

Hierna schreef Mozes alles op wat de HEER had gezegd. De volgende morgen bouwde hij 
aan de voet van de berg een altaar en richtte hij twaalf gedenkstenen op, voor elk van de 
twaalf stammen van Israël één. 

24:15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: 16 de majesteit van de 
HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de 
HEER Mozes vanuit de wolk. 17 En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als 
een laaiend vuur op de top van de berg, 18 ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder 
omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg. 

34:29 Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat 
zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. 30 Toen Aäron en de andere 
Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, 31 maar 
Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak 
met hen. 32 Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan 
alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. 33 Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn 
gezicht met een doek. 34 Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met hem te 
spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan 
zei wat hem opgedragen was, 35 zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn 
gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken. 

voorganger  Woord van de Eeuwige. 
allen    WIJ DANKEN GOD! 
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Antwoordpsalm  27: 3 en 7 

Lezing uit de Evangeliën Lucas 9:22-36 (NBV 2004) 
22 Hij zei: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood 
worden opgewekt.’ 
23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks 
zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 25 Wat heeft een 
mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? 26 Wie zich schaamt 
voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, 
wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. 
27 Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het 
koninkrijk van God hebben gezien.’ 
28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de 
berg op om te bidden. 29 Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn 
gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 30 Opeens stonden er twee mannen met hem te 
praten: het waren Mozes en Elia, 31 die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over 
het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. 32 Petrus en de beide anderen 
waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus 
omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. 33 Toen de mannen zich van hem wilden 
verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie 
tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34 

Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen 
wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 
‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ 36 Toen de stem verstomd was, was 
Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze 
hadden gezien. 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Zingen   544: 1, 2, 3 en 5    

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

elke bede wordt zingen beantwoord met 25c 

Onze Vader  

Mededelingen 
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Inzamelingen 
• eerste rondgang: veertigdagentijdcollecte - vandaag:  
Begeleiding ex-gevangenen in Nederland 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen 
kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je 
kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg 
Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder 
criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al tijdens hun gevangenschap via gesprekken en 
cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar werk en op het 
werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers 
gevangenen en hun naasten bij de reïntegratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. 
Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. 
Vandaag collecteren we voor dit werk.  

• tweede rondgang: Pastoraat in Leiden 

Slotzang     543 
          
Zegen 

Uitleidend orgelspel 
F. Grondsma, bewerking over Psalm 27 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het jeugdwerk in Leiden.   

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: Henny Visscher-Roersen 
• ouderling van dienst: Marieke Boter 
• diaken van dienst: Inge Feiken 
• voorganger: Jos Wolthaus 

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 24 maart, derde zondag van de veertigdagentijd; 
  voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 
• Zondag 31 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd; 
  dienst van Schrift en Tafel m.m.v. Cantorij Vredeskerk o.l.v.     
  Maarten Boonstra; voorganger: René Venema, predikant De  
  Verbinding. 
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Agenda 
•  Dinsdag 19 maart, vrouwenmiddag en inloop kinderen, 
   De Wijkplaats, 14.30 uur 
•  Dinsdag 19 maart, Vierstromenberaad,  
   Regenboog, 20.00 uur 
•  Donderdag 21 maart, Fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, 19.00 uur 

Paasbrodenactie voor De Bakkerij                                                                                                   
Dit jaar worden er weer Paasbroden gebakken voor De Bakkerij. Met de bestelling van een 
Paasbrood zorgt u niet alleen voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel, maar geeft u 
ook het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug. 
De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van Diaconaal Centrum De 
Bakkerij in zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude 
Armenbakkerij, die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische 
tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen. 
De Paasbroden worden speciaal gebakken door Bakkerij Van Maanen. De opbrengst is 
bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij 
(RK en PgL).  
Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00. Daarvan komt € 1,50 ten goede aan De Bakkerij. 
De broden zijn ook geschikt om - al dan niet in plakjes - in te vriezen. 
U kunt op vandaag en zondag 24 maart een bon voor een Paasbrood kopen. In het weekend 
van Palmzondag, 14 april, kunt u met de bon het Paasbrood ophalen in de kerk.  

Meer informatie bij Inge Feiken:  
ingefeiken@zonnet.nl / 06-46500903
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