
Orde van dienst  
op de tweede zondag van de Voleinding 

18 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   9: 1, 4 en 5 
  
                waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië    gebed om ontferming 



Gloria  304 
          
DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet      

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen 
waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

Lezing uit de Profeten Zacharia 6:1-8 (NBV 2004) 
1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik vier wagens tussen twee bergen vandaan 
komen. Die bergen waren van koper. 2 Voor de eerste wagen waren voskleurige paarden 
gespannen, voor de tweede zwarte, 3 voor de derde witte en voor de vierde gevlekte. Het 
waren sterke paarden. 4 Ik vroeg aan de engel die met mij sprak: ‘Wat betekent dat, mijn 
heer?’ 5 Hij antwoordde: ‘Dat zijn de vier winden van de hemel, die uitrijden nadat ze hun 
opwachting hebben gemaakt bij de Heer van de hele aarde. 6 De wagen met de zwarte paarden 
rijdt uit naar het noorden, de witte paarden gaan naar het westen en de gevlekte naar het 
zuiden.’ 7 De paarden stonden te trappelen om uit te rijden en de aarde te doorkruisen. Zodra 
het bevel daartoe werd gegeven, stoven ze ervandoor, de hele aarde over. 8 Luid werd mij 
toegeroepen: ‘Let op, de paarden die uitrijden naar het noorden zullen ervoor zorgen dat mijn 
woede daar tot bedaren komt.’ 

voorganger   Woord van de Eeuwige. 
allen     WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang  756: 1,2, 4, 5 en 6 

Lezing uit Openbaring  6 (NBG 1951) 
1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren 
zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die 
erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om 
te overwinnen. 

3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een 
tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde 
weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. 

5 En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, 
een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde als een stem 
te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst 
voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. 

7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 8 

En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk 
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volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, 
met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. 

9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht 
waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider 
stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons 
bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad 
gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal 
vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals 
zij. 

12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de 
zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des 
hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij 
door een harde wind geschud wordt. 14  En de hemel week terug als een boekrol, die wordt 
opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der aarde en de 
groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije 
verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de 
rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, 
en voor de toorn van het Lam; 17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan 
bestaan? 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Zingen     725 (lied van de maand) 

waarna de kinderen terugkomen uit de nevendienst 

PRESENTATIE REIS MET KERK IN ACTIE NAAR OEGANDA 
door Astrid Krispijn 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden 
elke bede zingend beantwoord met: 103e 
vertaling:   Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 
   Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven. 

Stil gebed en Onze Vader 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 
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Slotzang   ‘Ga dan op weg’  
      (melodie lied 868; tekst Jacqueline Roelofs) 

1 Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden, 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd,  
ga en vertrouw op de Geest, 
die je van angst zal bevrijden. 

2 Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen. 
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen. 
Dan, onder ’t gaan, 
zul je de ander zien staan 
en overschrijd je je grenzen. 

3 Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen. 
Ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het Licht, 
altijd je ogen gericht. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen. 
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: Jeroen Baan 
• voorganger: René Venema 
• diaken van dienst: José van het Veld 

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! 

Uitzending op internet in beeld en geluid 
De diensten in de Vredeskerk zijn rechtstreeks of achteraf te beluisteren en te bekijken op 
internet. Kijkt u op: www.deverbindingleiden.nl 
Geluidsopnamen zijn vrij toegankelijk. Om de video-weergave te bekijken, is (gratis) 
registratie nodig; u accepteert dan de algemene voorwaarden i.v.m. privacy. 
Bent u geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar: beeldengeluiddeverbinding@gmail.com 
U krijgt dan de inloggegevens. 
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Diensten in de komende weken 
*  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. 

*  Zondag 2 december, 10.00 uur; eerste zondag van Advent; voorganger: René Venema, 
predikant De Verbinding. 

Agenda 
  
•  Dinsdag 20 november, vrouwenmiddag en inloop kinderen,    
   De Wijkplaats, 13.30 uur 
• Dinsdag 20 november, 20.00 uur, Vredeskerk:    
   themabijeenkomst Eredienst en Kerkmuziek: zie hieronder! 
• Woensdag 21 november, leerhuis ‘Het begin van de   wereld: Israël en Babylon in 

gesprek’, Vredeskerk, 20.00 uur 
• Woensdag 21 november, eetgroep Samen aan Tafel,    Vredeskerk, 18.30 uur.  
• Donderdag 22 november, Fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, Topaaslaan 23, 19.00 uur 
• Vrijdag 23 november, 17.00 uur,   
   WijkplaatsCafé, Topaaslaan 23. 

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 
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Landelijke Fotowedstrijd Kerkbalans 2019 

Ook dit jaar zal in het kader van de Actie Kerkbalans een landelijke fotowedstrijd worden 
gehouden onder het motto ‘De kerk door jouw ogen’. De fotowedstrijd heeft drie thema’s:  

▪ Vieringen op zondag als uiting van het geloof 
▪ Onderlinge betrokkenheid in de kerk: omzien naar elkaar 
▪ De missionaire en/of diaconale aanwezigheid van de kerk in dorp of stad 

Deelname: 
▪ Stuur Uw foto naar info@kerkbalans.nl, o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres, 

leeftijd, kerk waar U naartoe gaat, categorie waaraan U meedoet en een kort 
fotobijschrift. 

▪ Kies als bestandsnaam de categorie waarin U meedoet (vieringen, betrokkenheid of 
aanwezigheid) en Uw eigen naam. 

▪ Per persoon kunt U 1 foto insturen. 
▪ Uw bestand mag maximaal 10 MB zijn (niet versturen via Wetransfer) 
▪ Inzenden kan tot en met 14 december 2018. 

De uitslag zal op 18 januari 2019 worden bekend gemaakt. Verdere bijzonderheden zijn te 
vinden op www.kerkbalans.nl. Het zou mooi zijn als de prijs dit keer in Leiden zou vallen. 
Deelname is van harte aanbevolen!  

Oproep 
Inloopmiddag De Wijkplaats 

Al een aantal jaren wordt in de Wijkplaats  op dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur een 
wekelijkse buurtinloop gehouden voor buurtbewoners. Er komen vooral vrouwen met 
kinderen. 
Er wordt taalles gegeven, bij voldoende animo wordt er gewandeld, men kan naaien, er wordt 
geknutseld en gespeeld en vaak vieren we de christelijke feestdagen met o.a. een 
gezamenlijke maaltijd. 

We proberen een luisterend oor te bieden. Op deze manier willen we als kerk dichtbij de 
mensen in de wijk zijn. 

Afgelopen maanden hebben we van een paar trouwe medewerkers afscheid genomen: 
Jacintha Groen en Gré v/d Veer. Daarom zijn we op zoek naar versterking. 
Lijkt het je wat om mee te komen helpen? We zijn op zoek naar vrouwen die taalles kunnen 
geven of graag een spelletjes spelen, houden van knutselen met kinderen of volwassenen......  

Kom eens kijken of neem contact op  
met Marja Hanemaaijer: 06 48510218. 
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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. 

Oproep Kerkasiel Den Haag 
  
In de Bethelkapel in den Haag vindt kerkasiel plaats om een Armeens gezin met kinderen te 
beschermen. Daarvoor wordt een continue kerkdienst gehouden (dag en nacht) waardoor de 
politie geen inval mag doen.  

Wij willen ook een deel van deze voortgaande dienst verzorgen. Leden van De Verbinding die 
mee willen zijn welkom. 

Wij zijn ingepland op dinsdag 27 november, van 11.00 - 13.00 uur. We willen met auto’s gaan 
en zullen rond 10.00 uur uit Leiden vertrekken. 

Als u mee wilt gaan, kunt u zich na de dienst opgeven bij Frank Rooze. 
  

Jeroen Bellwinkel & Frank Rooze
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