
Orde van dienst op  
de zesde zondag na Pinksteren 

21 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  27: 1 en 7 
       waarna de gemeente gaat zitten

Kyrië      gebed om ontferming 

Gloria   Lied 971: 1 en 3 

         
DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen 
waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 



Lezing uit de Evangeliën Lucas 10: 38-42 

Antwoordlied  Lied 653: 1, 6 en 7 

Lezing uit de Evangeliën   Johannes 11:1-44 (NBV 2004) 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Zingen                     ‘Lied van twee zusters’ 
   (Eva’s lied: 99 Liederen door vrouwen, 7; 
 tekst: Maria de Groot; muziek: Gon Voorhoeve) 

De kinderen komen terug 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 657: 1 en 4 

Zegen 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen 
kerkelijk werkers.  

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: Astrid Krispijn 
• 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! 
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Diensten in de komende weken: 
  
• Zondag 28 juli, 7e zondag na Pinksteren, 10.00 uur, 
   voorganger: Jorine de Klerk, kerkelijk werker   
   ouderenpastoraat 

• Zondag 4 augustus, 8e zondag na Pinksteren, 10.00 uur, 
   voorganger: Bert Boter, predikant te Voorschoten 

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 

Fotowedstrijd  ‘Oude dingen’ 

De expositiecommissie nodigt u uit deel te nemen aan de fotowedstrijd van de 
geloofsgemeenschap de Verbinding met als onderwerp: ‘Oude Dingen’. 

De mooiste en/of leukste foto's worden vergroot tot het formaat A4 en worden geëxposeerd in 
de foyer van de Vredeskerk.  

De winnaars ontvangen na afloop van de tentoonstelling hun vergroting. 

Wedstrijdreglement: 
• Inlevering vóór zondag 22 september in het kistje in de foyer van de kerk 
• Maximaal 2 foto's (10 x 15 cm) per deelname 
• De foto(’s) aanleveren met het bijbehorende digitaal medium of negatief 
• Elke foto dient op de achterzijde voorzien te zijn van naam, adres en corresponderend 

nummer van het digitaal medium of negatief 
• U krijgt de foto(’s), digitaal medium of negatief na de tentoonstelling terug 
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