
Orde van dienst op  
de achttiende zondag na Pinksteren 

13 oktober anno Domini 2019 

waarin worden gedoopt 

Margot Ruth Maria, geboren 2 juli 2014 

Felix Anne Jan, geboren 10 mei 2016 

Pia Jozefien Rose Marie, geboren 27 februari 2019 

kinderen van Myrte de Geus en Huub de Jong 

VOORBEREIDING 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 
Lied 279 (lied van de maand): 1, 2 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.  Hoor naar ons, Eeuwige God, 
   wanneer wij ons verloren voelen 
   in de wirwar van onze wereld, 
   wanneer wij kwijt raken 
   het zicht op U en op elkaar. 
   Blijf niet verborgen 
   en wees ons nabij, 
   wijs ons in liefde en trouw 
             de weg van uw vrede. 
allen   AMEN  

Psalm van de zondag  8a: 1, 2 en 3 
       waarna de gemeente gaat zitten



Kyrië   gebed om ontferming 

Gloria 274: 1, 2 en 3 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

De kinderen gaan naar de kinderkerk. 

Lezing uit de Profeten   1 Samuël 21:2-7 (NBV 2004) 
2 David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust 
tegemoet en vroeg: ‘Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?’ 3 ‘Orders van de 
koning,’ antwoordde David. ‘De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand 
iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek. 4 Maar nu ter zake: 
wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat u anders in huis hebt.’ 5 ‘Gewoon brood 
heb ik niet,’ antwoordde de priester. ‘Ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw 
mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad.’ 6 ‘Wij hebben zoals gewoonlijk de 
verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden,’ antwoordde 
David. ‘Altijd als ik er met mijn mannen op uit trek zijn wij en alles wat we bij ons hebben 
gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd.’ 7 
Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood 
uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst. 

Antwoordgezang   995 

Lezing uit de Evangeliën Matteüs 12:1-8 (NBV 2004) 
1 In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en 
begonnen aren te plukken en ervan te eten. 2 Toen de farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen 
hem: ‘Kijk, uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.’ 3 Hij antwoordde: ‘Hebt u niet 
gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, 4 hoe hij het huis van 
God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen 
daarvan mochten eten, alleen de priesters? 5 En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters 
die op sabbat in de tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? 6 Ik zeg u: 
hier gaat het om meer dan de tempel! 7 Als u begrepen had wat bedoeld wordt met: 
“Barmhartigheid wil ik, geen offers,” dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. 8 
Want de Mensenzoon is heer en meester over de sabbat.’ 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Zingen      ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ 
   Gezang 487 (LvdK 1973): 1, 2 en 3 

De kinderen komen terug uit de kinderkerk 
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DE DOOPGEDACHTENIS EN BEDIENING VAN DE DOOP 

De dopelingen komen binnen 

Gesprek met de kinderen 

De ouders, dopelingen en peetouders  
komen naar het doopvont 

Doopvraag 

Belofte van de peetouders en de gemeente 

Doopgebed 

Bediening van de doop 

Ontsteken van de doopkaarsen 

Belofte van de ouders 

  
Overhandiging geschenken 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Jongeren in Bogotá 
In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel  
gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit.  
Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een  
ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een  
kookschool gestart waar kansarme jongeren een  
opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige  
en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren 
plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage 
kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een 
kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten 
als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, 
leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij 
aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.  
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Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia 
en andere werelddiaconale projecten. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/
kookscholencolombia 

• tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

Slotzang  425 

Zegen 

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: Marieke Boter 
• diaken van dienst: Inge Feiken 
• voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 

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 20 oktober, 10.00 uur 
   voorganger: Frank Rooze, emeritus predikant. 

• Zondag 27 oktober, 10.00 uur: 
   voorganger: Jeroen Bellwinkel, emeritus predikant. 

Open Huiskringen 
In oktober starten we in De Verbinding met huiskringen. Kleine groepjes geïnteresseerden 
komen regelmatig bij elkaar rondom een bepaald thema of voor een bepaalde activiteit. Dat 
varieert van samen wandelen tot een leeskring, van het vertellen van je levensverhaal tot 
samen mediteren.  

Voor opgave en meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: 
huiskringen@deverbindingleiden.nl. U kunt na afloop van de dienst ook informatie vragen 
aan dominee Venema. 
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