
Orde van dienst 
op zondag Quinquagesima (‘50e vóór Pasen’) 

3 maart anno Domini 2019 

Psalm 1:3 / Lucas 6:43  
‘Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort.’ 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars: 274: 1 en 3 

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.     God boven alle machten, 
  God van alle tijden, 
  hemel en aarde zijn in uw hand. 
  Hoor dan in uw goedheid 
  naar het roepen van uw mensenkinderen, 
  en breek door in ons bestaan 
  met uw licht en met uw kracht. 
  Kom ons tegemoet, 
  overwin ons verzet 
  en draag ons 
  wanneer hardnekkigheid 
  of traagheid ons verlamt. 
allen  AMEN 

Psalm van de zondag 92: 1, 6, 7 en 8 

waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië  gebed om ontferming 

Gloria  303 (lied van de maand) 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 



Zondagsgebed  

Woord voor de kinderen        waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

Lezing uit het de Profeten Jeremia 7:1-11 (NBV 2004) 
1De HEER richtte zich tot Jeremia: 2‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze 
boodschap: Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door deze 
poorten naar binnen gaan om de HEER te vereren. 3Dit zegt de HEER van de hemelse 
machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven 
wonen. 4Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel 
van de HEER! De tempel van de HEER!” 5Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie 
elkaar rechtvaardig behandelen, 6vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit 
land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aan lopen, jullie onheil 
tegemoet, 7dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven 
heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. 8Maar jullie vertrouwen op die 
bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. 9Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, 
branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet 
kenden. 10En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te 
verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons 
kan niets gebeuren! 11Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? 
Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER. 

voorganger     Woord van de Eeuwige. 
allen  WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang  177 

Lezing uit de Evangeliën Lucas 6:39-49 (NBV 2004) 
39Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? 

Vallen ze dan niet beiden in een kuil? 40Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als 
iemand zich alles heeft eigen gemaakt (volleerd is) zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. 

41Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je 
eigen oog niet opmerkt? 42Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog 
verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk 
uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of 
zuster te verwijderen. 

43Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte 
boom goede vruchten voort.44Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels 
pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45Een goed mens brengt uit de goede 
schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte 
schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. 

46Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? 47Ik zal 
jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar 
handelt: 48hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het 
fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het 
huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 49Wie wel naar mijn woorden 
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luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, 
zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’ 

Acclamatie 

Verkondiging 

Zingen  313 
de kinderen komen terug uit de nevendienst 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

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

Slotzang   905: 1 en 4 

Zegen 
   
Uitleidende muziek 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor IBT (Institute for Bible Translation) uit Moskou. Dit 
doel is gekozen door de Algemene Kerkenraad, op voorstel van De Verbinding. 
Na afloop van de dienst ben u van harte welkom in de foyer van de kerk. Er is koffie en thee 
en voor de kinderen limonade. 

Aan deze dienst werkten mee: 
Maarten Boonstra - orgel 
Jeroen Baan - ouderling van dienst 
Jeroen Bellwinkel - voorganger 
Astrid Krispijn - diaken van dienst 

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 10 maart, Invocabit (eerste zondag veertigdagentijd); voorganger: René Venema, 

predikant De Verbinding 
• Zondag 17 maart, Reminiscere (tweede zondag veertigdagentijd); voorganger: Jos 

Wolthaus, emeritus predikant 
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Agenda 
• Maandag 4 maart, inzameling oud papier,  
   container aan de Zeemanlaan, 9.00-17.00 uur 
• Dinsdag 5 maart, inzameling oud papier,  
   container aan de Zeemanlaan, 9.00-13.00 uur 
• Dinsdag 5 maart,  vrouwenmiddag en inloop kinderen,  
   De Wijkplaats, 13.30 uur 
• Dinsdag 5 maart, themabijeenkomst: diaconie: zie hieronder! 
• Woensdag 6 maart, Bijbelkring, Vredeskerk, 10.00 uur 
• Woensdag 6 maart, cursus ‘Het begin van de wereld… Israël en Babylon in gesprek’, 

Vredeskerk, 20.00 uur  
• Donderdag 7 maart, fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, 19.00 uur  

Uitnodiging themabijeenkomst 5 maart: diaconaat 

Sinds begin 2018 organiseren groepjes gemeenteleden op uitnodiging van de kerkenraad 
themabijeenkomsten waarop de kerkenraad en gemeenteleden samen stilstaan bij een deel van 
het gemeenteleven en de plannen die er in het beleidsplan staan op het betreffende terrein. We 
hebben al inspirerende avonden gehad over samenwerking (in de kerk en in de stad), over 
communicatie en over kerkmuziek.  
Op dinsdagavond 5 maart zal het gaan over het diaconaat van De Verbinding. Het voortouw 
wordt deze keer genomen door de diaconie. We willen u op een ludieke, interactieve manier 
door ons gedeelte van het beleidsplan meenemen en u laten zien dat het beleidsplan niet van 
de kerkenraad is, maar van u.  
De avond begint om 20.00 uur in de foyer van de Vredeskerk en na de inleiding verhuizen we 
naar de kuipzaal. Graag laten we aan u zien wat we doen, maar vooral horen we graag wat er 
bij u leeft op het diaconale vlak.  
Wij, de diakenen, hopen u te mogen ontvangen op 5 maart! U bent welkom vanaf 19.45 uur in 
de foyer van de Vredeskerk. 

Inge Feiken, Thijs van Varick, Emmy Bergsma,  
Astrid Krispijn, Henk Vis en José van het Veld. 

Internationale vrouwendag 2019 
Op zondag 10 maart wordt weer de Internationale Vrouwendag gevierd in het Stadhuis van 
Leiden. Thema is: ‘Wat jij wil, maakt het verschil’. Vanaf 13.00 uur kunnen gasten 
binnenlopen. De Vrouwendag wordt officieel geopend om 13.45 uur, waarna een programma 
volgt met dans, een lezing over vrouwenkiesrecht en een gesprek met vier vrouwelijke 
wethouders. Na een pauze wordt een aantal workshops gehouden, onder andere over sport, 
meer vrouwen in de politiek, en Op de Kook toe. 
Na een Irakese modeshow wordt de Vrouwendag besloten met muziek, een hapje en een 
drankje. 
Stadhuis Leiden, 13.00 – 17.30 uur.  Zie ook: www.vrouwendagleiden.nl 
Toegang € 2,50; kinderopvang aanwezig.         
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http://www.vrouwendagleiden.nl

