
Orde van dienst  
op de derde zondag van de Voleinding 

de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
25 november anno Domini 2018 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
Bewerkingen over lied 283 van Jan J. van den Berg, W. Vogel en C. Piutti 

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   46: 1 en 3 
  
                waarna de gemeente gaat zitten 



Kyrië    gebed om ontferming 

Gloria  869: 6 en 7 
          

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet      

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen 
waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

Lezing uit de Profeten Jesaja 25:6-8 (NBV 2004) 
6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 
voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, 
met pure, rijpe wijnen. 
7 Op deze berg vernietigt hij het waas 
dat alle volken het zicht beneemt, 
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 
8 Voor altijd doet hij de dood teniet. 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 
– de HEER heeft gesproken. 

voorganger  Woord van de Eeuwige. 
allen     WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang  451: 1, 2 en 4 

Lezing uit Openbaring  7 (NBG 1951) 
1 Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde 
vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige 
boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van 
de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de 
aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, 
noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun 
voorhoofd verzegeld hebben. 
4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren 
verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. 5 Uit de stam Juda twaalfduizend 
verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend, 6 uit de stam 
Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, 7 
uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar 
twaalfduizend, 8 uit de stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de 
stam Benjamin twaalfduizend verzegelden. 
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9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en 
natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met 
palmtakken in hun handen. 
10 En zij riepen met luider stem en zeiden: 

De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is,  en van het Lam! 
11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen 
zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende: 

Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de 
macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen. 

13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met 
de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet 
het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben 
hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor de 
troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten 
is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, 
ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de 
troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen 
van hun ogen afwissen. 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Zingen       725 (lied van de maand)          waarna de kinderen terugkomen uit de nevendienst 

GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen en nodiging 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Avondmaalscollecte - Nicaragua 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

Orgelspel: koraalbewerking van ‘De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’ (melodie van W. 
Vogel; liedboek 1973). 

Voorbeden en stil gebed 

De beurtspraak 
voorganger   De Heer wil bij ons zijn 
ALLEN HIJ LAAT ONS NOOIT ALLEEN 
voorganger Hij denkt altijd aan ons 
ALLEN          WIJ DENKEN NU AAN HEM 
voorganger Wij danken de Heer 
ALLEN           DAT IS WAT HIJ VERDIENT 
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Dankzegging en lofgebed 

Instellingswoorden   

Acclamatie bij de instellingswoorden 

Onze Vader 

Vredegroet De vrede van Christus met u! 
 ZIJN VREDE MET U! 

Wij wensen de mensen rondom ons heen de vrede van Christus met een handdruk: zelfs al 
hebben wij hem verlaten en verloochend, Christus biedt zijn vrede aan en sticht gemeenschap 
tussen God en mens. 

Gemeenschap van brood en wijn 
Orgelspel: Preludium in G van F. Mendelssohn (1809-1847) 

Slotgebed 
voorg.: U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, 
dat Gij ons de gemeenschap met Uw Zoon geschonken hebt, 
en wij bidden U: 
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn, 
opdat wij als nieuwe mensen leven, 
U ter eer, onze naaste tot heil. allen: AMEN. 

Slotzang      763: 1, 3 en 5 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 
Fuga in G van F. Mendelssohn 

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 
• voorganger: René Venema 
• diaken van dienst: Emmy Bergsma 
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!
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