
Orde van dienst op 
Beloken Pasen 

de zondag na Pasen 
28 april anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 285 

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 

ouderling Heer, onze God,  
   wat zijn wij zonder U?  
               Onze geest heeft uw licht nodig,  
   onze wil uw kracht,  
   onze ziel uw vrede.  
allen   NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND  
   EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID. 

    ... gebedsstilte ...  

ouderling  Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,  
allen    OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN  
   EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN  
   MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.  

Psalm van de zondag   33: 1 en 2       
                           waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië    gebed om ontferming 

Gloria  675: 1 
         

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 



Zondagsgebed 

Zingen     695: 1, 3, 4 en 5 

Woord voor de kinderen 
waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

Lezing   ‘Hope’, van Emily Dickinson 

‘Hope’ is the thing with feathers -         
that perches in the soul -                           
And sings the tune without the words -     
And never stops - at all -                                

And sweetest -in the Gale - is heard -    
 And sore must be the storm -                            
That could abash the little Bird                      
That keeps so many warm -                            

I’ ve heard it in the chillest land -                     
And on the strangest Sea -                             
Yet, never, in Extremity,     
It asked a crumb of - Me.                                

‘Hoop’ is het ding met veren 
dat neerstrijkt in de ziel 
en zingt het lied zonder éen woord  
en niet meer stopt - nooit meer. 

Het zoetst wordt het in de wind gehoord 
en zwaar moet zijn de storm,   
 die ’t vogeltje tot zwijgen brengt, 
 dat velen heeft verwarmd.  

Ik hoorde het in het kilste land 
en op de vreemdste zee, 
toch vroeg het nooit, hoe zwaar ’t ook was, 
een kruimeltje van Mij 

Antwoordgezang   644 

Lezing uit de Evangeliën Lucas 24:36-53 (NBV 2004) 

36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 
‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een 
geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom 
zijn jullie ten prooi aan twijfel? 3 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me 
aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40 
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Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41 Omdat ze het van vreugde nog niet 
konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze 
gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei 
tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van 
Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 
45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij 
zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de 
derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen 
worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan 
getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn 
Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 
51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze 
brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze 
voortdurend in de tempel waren en God loofden. 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

de kinderen komen terug uit de kinderkerk 
   
GEBEDEN EN GAVEN 

Bericht van overlijden  gemeente gaat staan 

In memoriam  

Zingen  961  waarna de gemeente gaat zitten 

Een steen met daarop de naam van de overledene  
wordt in de schaal op de gedachtenistafel gelegd. 

Gebed 
voorg.: 
Heer God, 
voor uw aangezicht gedenken wij de naam  
van Fredrik Johan Kedde, 
geborgen in uw genade, 
geschreven in de palm van uw hand 
en gekend bij ons die hier bijeen zijn in uw huis. 
Dat hij mag rusten mag in Uw vrede. 
allen: AMEN 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Diaconie 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

Slotzang     708: 6 
          
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: Marleen Kruijt-de Ruijter 
• diaken van dienst: Emmy Bergsma 
• voorganger: ds Marjan Driessen 

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! 

Agenda 
•  Dinsdag 30 april, vrouwenmiddag en inloop kinderen, 
   De Wijkplaats, 14.30 uur 
•  Donderdag 2 mei, Fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, 19.00 uur 

Diensten in de komende weken: 
• Zondag 5 mei, Goede Herder 
  voorganger: Bert Boter, predikant in Voorschoten 
  Inzameling voor de Voedselbank 
• Zondag 12 mei, zondag Jubilate 
   voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 
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Oproep: bloemengroet 

Het groepje gemeenteleden dat wekelijks de boeketten voor de bloemengroet verzorgt, heeft 
versterking nodig. Lijkt het u leuk om gedurende 1 of 2 maanden per jaar de aanschaf van de 
bloemen te verzorgen? Neemt u dan contact op met mevrouw Van Zwieten: 06 47 28 21 87; 
bzwieten@wxs.nl 

Perkplantenmarkt 4 mei 

De jaarlijkse plantenmarkt is deze keer op zaterdag 4 mei,  
10.00 - 14.00 uur.  

Hebt u bakjes en mandjes die u niet meer gebruikt, of die u juist graag gevuld ziet? Neem ze 
mee naar de kerk en ze worden goed gebruikt! 

‘Staat van beleg’, Mahmoud Darwish 

Hier, tussen de glooiende heuvels, bij zonsondergang 

staan we voor de afgrond van de tijd, 

bij boomgaarden die van hun schaduw worden beroofd, 

en doen we wat gevangenen doen, 

doen we wat werklozen doen: 

we koesteren hoop. 
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