
Orde van dienst op  
de vijfde zondag na Pinksteren 

14 juli anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 
Lied 893: 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 

ouderling  Heer, geef richting aan ons hart, 
    dat wij ons laten leiden 
    waar gij in uw ontferming 
    ons de weg wijst. 

    Maak ons los, God, 
    van al wat ons in de ban houdt 
    en op dwaalsporen brengt. 
    Doe ons opstaan uit onze traagheid en vertwijfeling, 
    opdat wij vervuld van Uw Geest 
    een nieuwe toekomst tegemoet gaan. 
allen  AMEN	

Psalm van de zondag  98: 1, 2 en 3 
       waarna de gemeente gaat zitten

Kyrië      gebed om ontferming 

Gloria   Lied 654: 1, 2 en 6 

         
DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen 
waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 



Lezing uit de Tora     Deuteronomium 30: 9-14 (HSV 2010) 

9 De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van 
uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE 
zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, 
10 wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn 
verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert 
tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. 
11 Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. 
12 Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel 
opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? 
13 Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons 
oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, 
zodat wij het kunnen doen? 
14 Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. 

voorganger  Woord van de Eeuwige 
allen   WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordpsalm  24: 1, 2 en 3 

Lezing uit de Evangeliën Lucas 10: 25-37 (NBV 2004) 

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet 
ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de 
wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, 
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en 
uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult 
leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn 
naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem 
naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, 
hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester 
langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er 
kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog 
om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag 
liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond 
ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem 
zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, 
en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze 
drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde 
zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan 
voortaan net zo.’ 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 
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Zingen         Lied 362: 1, 2 en 3 
waarna de kinderen terugkomen uit de kinderkerk 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

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

Slotzang    Lied 542: 1, 2, 3 en 4 

Zegen 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor catechese en educatie (landelijke kerk).   

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: Peter Baan, theoloog 

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 21 juli, 6e zondag na Pinksteren, 10.00 uur, 
   voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 

• Zondag 28 juli, 7e zondag na Pinksteren, 10.00 uur, 
   voorganger: Jorine de Klerk, kerkelijk werker   
   ouderenpastoraat 
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Agenda 

•  Maandag 15 juli, moderamen kerkenraad, 
   Zoeterwoudsesingel 91, 20.30 uur 

•  Dinsdag 16 juli, vrouwenmiddag en inloop kinderen, 
   De Wijkplaats, 14.30 uur 

• Woensdag 17 juli, werkgroep startzondag, 
   Vredeskerk, 20.30 uur 

• Vrijdag 19 juli, WijkplaatsCafé, 
   Topaaslaan 23, 17.00 uur 

Om te noteren in uw agenda 

zaterdag 21 september Running Dinner - zie website! 

zondag 22 september  Startzondag - de Groene Kerk 

zondag 29 september  Kerkproeverij 
     kom samen met vrienden of bekenden  
     voorganger Sytze de Vries 
     m.m.v. Cantorij Vredeskerk  
     o.l.v. Maarten Boonstra 
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