
Orde van dienst op 
zondag ‘Oculi’, ‘Ogen’ 

(Ps. 25:15 ‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer’) 
derde zondag van de veertigdagentijd 

24 maart anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
J.S. Bach, Adagio in C (BWV 564) 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 982: 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.   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: 7 en 10       
              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 5:22 - 6:9 (NBV 2004) 

5:22 Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de HEER en zei: ‘Heer, waarom behandelt u dit 
volk zo slecht? Waarom hebt u mij hierheen gestuurd? 23 Vanaf het moment dat ik bij de 
farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken, wordt het volk nog slechter door 
hem behandeld. U hebt uw volk niet bevrijd – integendeel!’ 
6:1 Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen: ik zal hem 
met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen.’ 
2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen 
als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4 
Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als 
vreemdeling hebben gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid 
die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 
6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren 
jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven 
arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7 Ik zal jullie aannemen als mijn 
volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die 
jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. 8 Ik zal jullie naar het land 
brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in 
bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 9 Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden 
niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid. 

voorganger  Woord van de Eeuwige. 
allen     WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordpsalm  103: 2, 6 en 7 

Lezing uit de Evangeliën Lucas 13:1-9 (NBV 2004) 
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1 Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileeërs 
van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. 2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie 
dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan 
hebben? 3 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op 
dezelfde wijze omkomen. 4 Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – 
denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 
Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als 
zij.’ 
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en 
ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei tegen de 
wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. 
Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8 Maar de 
wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb 
omgespit en hem mest heb gegeven, 9 misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, 
en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  542    

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

elke bede wordt zingen beantwoord met 25c 

Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: veertigdagentijdcollecte - vandaag:  
Bestrijding kinderarbeid in India 
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad  
Nasapur de IT-sector booming business . Het grootste 
gedeelte van de inwoners in deze stad werkt echter hard voor een veel te laag loon. Ze komen 
niet rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken. Kerk in Actie vindt 
dat kinderarbeid moet stoppen en werkt samen met lokale kerken en organisaties aan beter 
onderwijs. Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen terug naar school begeleid 
en krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar 
school gaan. Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat ook dit jaar weer 
honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!
• tweede rondgang: Pastoraat in Leiden 
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Slotzang     975: 1, 2 en 3 
          
Zegen 

Uitleidend orgelspel 
J.S. Bach , ‘O lamm Gottes, unschuldig’ (BWV 656) 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen 
kerkelijk werkers.   

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: Marleen Kruijt-de Ruijter 
• diaken van dienst: Emmy Bergsma 
• voorganger: René Venema 

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 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. 
• Zondag 7 april, vijfde zondag van de veertigdagentijd; 
  voorganger: Jos Wolthaus, emeritus predikant 

Agenda 
• Maandag 25 maart, ‘Schoonheid en tranen’, leerhuis o.lv. Ina van den Bergh; Vredeskerk, 

20.00 uur - zie flyer! 
•  Dinsdag 26 maart, vrouwenmiddag en inloop kinderen, 
   De Wijkplaats, 14.30 uur 
•  Dinsdag 26 maart, Bijbelgesprekskring Schouwenhove, 
   o.l.v. ds Marjan Driessen, 14.30 uur 
•  Dinsdag 26 maart, Pastoraal beraad,   
   Vredeskerk, 20.00 uur 
•  Donderdag 28 maart, Fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, 19.00 uur 
• Vrijdag 29 maart, WijkplaatsCafé, 
   Topaaslaan 23, 17.00 uur 
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Vriendjeskerk zaterdag 30 maart: Sedermaaltijd 

In 2018 hebben we de eerste bijeenkomsten gehad van de Vriendjeskerk: gevarieerde 
middagen voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Het was zeer geslaagd en 
smaakt naar meer.  

We hebben voor de komende tijd enkele bijeenkomsten gepland, de eerste op zaterdag 30 
maart. We gaan de kinderen op een actieve manier iets vertellen over Pasen. Samen bereiden 
we een sedermaaltijd voor, d.w.z. we gebruiken de ingrediënten van de joodse paasmaaltijd, 
vertellen wat de betekenis is en gaan smakelijk eten.  

Ouders zijn ook welkom! 

Vredeskerk, 16.00-17.30 

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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