
VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars voor de nevendienst en de adventskaarsen zingen 
we: ‘Adventsliedje’: 1 en 2 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderling Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderling die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
ouderling Hoor ons aan, Eeuwige God,   (Dienstboek, 776-777) 
allen   HOOR NAAR ONS BIDDEN! 
 ouderling  Gij, die ons hart aanziet, 
    Gij, die onze diepten peilt, 
allen    BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 
ouderling  Wij herkenden U niet, 
    wij zochten onszelf. 
allen    GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 
ouderling Doe ons herleven 
    en maak ons weer nieuw, 
allen   GEEF ONS UW GENADE! 
ouderling  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   126: 1 en 2  
        
Kyrië    gebed om ontferming 

Kyriëlied  449 (lied van de maand): 1, 2, 3 en 4 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Orde van dienst 
op de tweede zondag van  Advent 

9 december anno Domini 2018 



Zondagsgebed  

Woord voor de kinderen 

Lezing uit de Profeten        Maleachi 3:1-5 (NBV 2004) 
1 Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn 
tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie 
verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen 
doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, 
als het loog van een wolwasser. 3 Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het 
zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de 
juiste wijze offeren aan de HEER. 4 De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met 
vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. 5 Ik zal naar jullie toe 
komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, 
tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die 
weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen 
hebben zij ontzag voor mij – zegt de HEER van de hemelse machten. 

voorganger  Woord van de Eeuwige. 
allen    WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang   1012: 1, 2 en 3 

Lezing uit Openbaring  hoofdstuk 10 (NBG 1951) 
1 En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de 
regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van 
vuur, 2 en hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de 
linker op de aarde, 3 en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten 
de zeven donderslagen hun stemmen horen. 
4 En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde 
een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en 
schrijf het niet op. 
5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de 
hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en 
hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen 
uitstel meer zijn, 7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen 
zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft 
verkondigd. 
8 En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik) wederom met mij spreken en zij 
zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op 
de aarde staat. 9 En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou 
geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in 
uw mond zal het zoet zijn als honing. 10 En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at 
het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik 
bitter. 11 En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken 
en talen en koningen. 
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Antwoordgezang               1012: 4 en 5 

Lezing uit de Evangeliën  Lucas 3:1-6 (NBV 2004) 
1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea 
bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea 
en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2 en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, 
richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in 
de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot 
inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4 zoals geschreven staat in 
het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: 

‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden! 
5 Iedere kloof zal worden gedicht, 
elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, 
hobbelige wegen geëffend; 
6 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 

Acclamatie 
    
Uitleg en verkondiging 

Zingen      530 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

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

Slotzang  755 

Zegen 
   
Uitleidende muziek    

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het landelijk pastoraat. In de foyer van de kerk wordt 
koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen is er limonade.  

Vandaag is de Wereldwinkel aanwezig in de foyer van de kerk met kerstverkoop. 
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Aan de dienst werd meegewerkt door: 
organist: Maarten Boonstra 
ouderling van dienst: Marieke Boter 
voorganger: Peter Baan 
diaken van dienst: Inge Feiken 

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 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 16 december, 10.00 uur: derde zondag van Advent; 
    voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 
• Zondag 23 december, 10.00 uur: vierde zondag van Advent; 
    voorganger: Rien de Jonge, emeritus predikant 

Agenda 
• Dinsdag 11 december, vergadering kerkenraad, 
  Vredeskerk, 20.00 uur 
• Dinsdag 11 december, vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur 
• Dinsdag 11 december, kerkdienst Robijnhof, 14.30 uur. Voorganger: Chris de Jonge, 

emeritus predikant 
• Woensdag 12 december, kerkdienst Schouwenhove, 14.30 uur. Voorganger: L. Oort, 

predikant Katwijk 
• Woensdag 12 december, eetgroep Samen aan Tafel,  
  Vredeskerk, 18.30 uur   
• Woensdag 12 december, leerhuis ‘Het begin van de wereld - Israël en Babylon in gesprek’, 

Vredeskerk, 20.00 uur 

Ideeën voor Leids Kerkblad 

De redactie van het Leids Kerkblad roept u op om ideeën aan te reiken voor onderwerpen in 
de komende tijd. Weet u een interessant onderwerp? Laat het even weten aan Corine 
Kooreman. Zij geeft het dan door aan de redactie. Dit kan na afloop van een dienst of door 
een e-mail te sturen naar: 
kooremanc@gmail.com 
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‘Licht verbindt…’  

In de adventstijd gaan De Verbinding, Leiden-Zuidwest en de Regenboog naar buiten de straat 
op, het winkelcentrum in. Op zaterdag 15 december staan we tussen 14.00 en 16.00 uur 
met een kerstboom, veel lichtjes en een koor dat kerstliederen zingt, bij de Kopermolen, op 
het Bevrijdingsplein en in het winkelcentrum Diamantplein. 

We zetten een kerstboom neer en vragen de mensen hun wens op een kaartje te schrijven en in 
de kerstboom te hangen bij de wensen van andere mensen. Zo hopen we een mooi versierde 
boom te krijgen. In de kerstvieringen worden al die wensen meegenomen in de voorbeden. 

Samen deze adventsvieringen organiseren verbindt ook: de Regenboog, de Verbinding en 
Leiden-Zuidwest, alle drie geloofsgemeenschappen in de buitenwijken van Leiden. Het 
verbindt ook deze kerken met de gemeenschappen waarin ze staan.  

Wilt u meer weten, wilt u meezingen?  
Contactpersoon De Verbinding: Astrid Krispijn,  
astridkrispijn@hotmail.com; 071 514 37 00 

Kerstbijeenkomst ouderen 
Op vrijdag 21 december wordt in de Vredeskerk een feestelijke kerstbijeenkomst gehouden 
voor mensen van 70 jaar en ouder. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! 
Het programma van de bijeenkomst is als volgt: 

16.00 uur ontvangst in de foyer; koffie en iets lekkers 
16.30 uur samenzang in de kerkzaal; lezing kerstevangelie 
17.30 uur aan tafel; kerstverhaal 
18.30 uur afsluiting 

U bent van harte welkom en als u wilt kunt u een vriend of vrienden uitnodigen mee te gaan! 
Het aantal deelnemers is beperkt, met het oog op de maaltijd. U wordt daarom verzocht zich 
op te geven voor uiterlijk maandag 17 december. Dat kan bij: 

Bea Anes,  
071 5768909, 06 40587543; b.h.anes-pol@live.nl 
Tiny van Zwieten,  
071 5120447, 06 47282187; bzwieten@wxs.nl 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het pastoraal beraad van De Verbinding. Dominee 
Venema is aanwezig. 

Wilt u vervoer? Neemt u dan contact op met mevrouw Bea Anes of mevrouw Tiny van Zwieten 
(gegevens hierboven). 
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