
Orde van dienst op 
zondag ‘Laetare’, ‘Verheug u’ 

(Jes. 66:10: ‘Verheug u met Jeruzalem…’) 
vierde zondag van de veertigdagentijd 

31 maart anno Domini 2019 

een dienst van Schrift en Tafel 
in het midden van de veertigdagentijd 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

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    25c: voorzang cantorij; refrein allen  
                         waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië    gebed om ontferming, uitlopend op lied 299 f 
      elke regel: voorzang cantorij, daarna allen 
         



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen: ‘Locatie Jeruzalem’ 

Lezing uit de Profeten Jesaja 54:7-10 (NBV 2004) 
7 Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, 
maar met open armen zal ik je weer ontvangen. 
8 Ik verborg mijn gezicht voor je 
in laaiende toorn, één ogenblik lang, 
maar ik zal me weer over je ontfermen 
met eeuwigdurende liefde, 
zegt de HEER, die je vrijkoopt. 
9 Dit is voor mij als bij de vloed van Noach: 
zoals ik heb gezworen dat het water van Noach 
nooit meer de aarde zou overspoelen, 
zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft 
en dat ik je nooit meer bedreig. 
10 Al zouden de bergen wijken 
en de heuvels wankelen, 
mijn liefde zal nooit meer van jou wijken 
en mijn vredesverbond is onwankelbaar 
– zegt de HEER, die zich over je ontfermt. 

voorganger   Woord van de Eeuwige. 
allen     WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordpsalm  125: 1 en 2 

Lezing uit de Evangeliën Lucas 15:11-32 (NBV 2004) 
11 Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: 
“Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn 
vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af 
naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen 
hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij 
gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het 
veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de 
varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De 
dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik 
zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en 
tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van 
uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. 
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, 
viel hem om de hals en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd 
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tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar 
de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe 
hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. 
Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven 
gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. 
25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij 
muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 
27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf 
geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde 
niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij 
zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest 
als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn 
vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft 
verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei 
tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we 
konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot 
leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’ 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  185 

GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen en nodiging 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: avondmaalscollecte:  
‘Help me te zijn wie ik ben!’: ondersteuning van mensen met een intellectuele beperking in 
Nicaragua. Nicaragua is een van de armste landen in Midden-Amerika. Zorg en aandacht 
voor mensen met een intellectuele beperking en hun naaste familie is er nauwelijks.  In het 
agrarische gebied van het departement Chontales zijn er in de stad Juigalpa beperkte 
voorzieningen met name voor kinderen tot 15 jaar. Daarna staan de ouders, vaak 
alleenstaande moeders, er alleen voor om hun opgroeiende kind verder thuis te verzorgen. 
Zonder wat extra hulp is dat eigenlijk een onmogelijke opgave.  
De Stichting Ruach heeft in de omgeving van Juigalpa in de afgelopen jaren diverse 
initiatieven genomen om in de lokale samenleving ruimte te creëren en hulp te mobiliseren 
voor mensen met een intellectuele beperking en hun naaste familie. Naast de inrichting van 
een gemeenschapshuis met een woon- en leefgemeenschap van verzorgers en bewoners is er 
een activiteitenclub gestart waarin mensen met een beperking uit de buurt halve dagen een 
activiteitenprogramma wordt aangeboden. Met steun van ‘peetmoeders’ en ‘peetvaders’, de 
lokale media, de plaatselijke middenstand, lokale onderwijsinstellingen en wat financiële 
steun vanuit Nederland, hoopt de stichting haar aanbod nog uit te kunnen breiden. 
• tweede rondgang: Protestantse gemeente te Leiden 
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https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Ruach-1595949700698351/


Voorbeden en stil gebed 
elke bede wordt zingen beantwoord met 25c 

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 

Tafelgebed          ‘Danken wij de goede God’ (403c) 

Onze Vader  

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

Brood en wijn worden gedeeld 

Slotgebed  
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.  
AMEN. 

Slotzang       425 
          
Zegen 

Uitleidend orgelspel 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk 
Nederland.  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: Bas van Velzen 
• diaken van dienst: José van het Veld 
• voorganger: René Venema 
• Cantorij Vredeskerk, o.l.v. Maarten Boonstra 
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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 7 april, vijfde zondag van de veertigdagentijd; 
  voorganger: Jos Wolthaus, emeritus predikant 

• Zondag 14 april, zesde zondag van de veertigdagentijd; Palmpasen; feestelijke intocht 
kinderen 

  voorganger: Jos Wolthaus, emeritus predikant 

Agenda 

• Maandag 1 april, inzameling oud papier, 
   container Zeemanlaan, 9.00-17.00 uur 

• Dinsdag 2 april, inzameling oud papier, 
   container Zeemanlaan, 9.00-13.00 uur 

•  Dinsdag 2 april, vrouwenmiddag en inloop kinderen, 
   De Wijkplaats, 14.30 uur 

•  Dinsdag 2 april, kerkenraad, Vredeskerk, 20.00 uur 

•  Donderdag 4 april, Fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, 19.00 uur 
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