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

23 februari anno Domini 2020 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we:  
281: 1, 4 en 5 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

 Onze hulp is in de naam van de Heer 
 DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderling  Heer, onze God,                 (naar Dienstboek, 771) 
 wat zijn wij zonder U? 
 Onze geest heeft uw licht nodig, 
 onze wil uw kracht, 
 onze ziel uw vrede. 

allen  NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND 
  EN BEVRIJD ONS VAN ONGERECHTIGHEID. 

  … gebedsstilte … 

ouderling Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 
allen  OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN 
  EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN 
  MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN. 

Psalm van de zondag   Psalm 31: 1 en 15 
                            waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië     gebed om ontferming 

Gloria  869: 1 en 6 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 



Zondagsgebed  

Woord voor de kinderen 
waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

Lezing uit de Tora Exodus 2:11-25  
(vertaling: En dit zijn de namen: Het boek Exodus, vertaald en van aantekeningen voorzien, 
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden; 2001) 

voorganger       Woord van de Eeuwige.  
allen              WIJ DANKEN GOD! 
  
Antwoordlied  146c: 5 en 6   

Lezing uit de Brief aan de Hebreeën  11:24-27 (NBV 2004) 

Acclamatie 

Antwoordlied  319 (lied van de maand): 1, 2, 5 en 7 

Verkondiging 

Zingen  802: 1, 2, 3 en 4 

De kinderen komen terug uit de kinderkerk 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen         
eerste rondgang:  Diaconie - solidair zijn met de armen en  zwakken in onze samenleving 
tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

Slotzang 713: 1, 2 en 5 

Zegen 

Uitleidende muziek 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen 
kerkelijk werkers. 
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Aan de dienst van vandaag werd meegewerkt door: 
Maarten Boonstra - orgel 
Theo Krispijn - ouderling van dienst 
Emmy Bergsma - diaken van dienst  
René Venema - voorganger 

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 1 maart 
   Invocabit (eerste zondag veertigdagentijd), 10.00 uur 
   voorganger: René Venema, predikant De Verbinding  
   Lezing: Exodus 3:1-18 
   Op deze zondag is er inzameling voor de Voedselbank. 

• Zondag 8 maart 
   Reminiscere (tweede zondag veertigdagentijd), 10.00 uur 
   voorganger: Jos Wolthaus, emeritus predikant  
   Lezing: Exodus 4:18-31 

Agenda 

* Dinsdag 25 februari, vrouwenmiddag en inloop kinderen,    
   De Wijkplaats, 13.30 uur 
* Donderdag 27 februari, fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, 19.00 uur 
* Vrijdag 28 februari, WijplaatsCafé, 
   De Wijkplaats, 17.00 uur 

Maria Magdalena in beeld gebracht 
Op woensdagavond 4 maart zal Ina van den Bergh een avond verzorgen over Maria 
Magdalena. Veel legendes over haar zijn wijd verspreid. Op deze avond zoeken wij haar spoor 
in de schilderkunst terug. Welke gezichten gaven kunstenaars haar en wie is zij in de bijbelse 
evangeliën? 

Vredeskerk, kuipzaal, 20.00 uur 
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Themabijeenkomst 9 maart over Syrië 

De kerkenraad nodigt u uit voor een bijzondere themabijeenkomst. Deze keer besteden 
we aandacht aan Syrië, om meer zicht te krijgen op ons jaarproject ‘Bouw de kerken in 
Syrië weer op’. 

Te gast zijn: 

• Wilma Wolswinkel, medewerker Kerk in Actie 
   Zij bezoekt de regio regelmatig en zal ons bijpraten over   
   het project en de huidige situatie ter plaatse. Uiteraard is er  
   gelegenheid met haar in gesprek te gaan. 

• Nesrin Almosrani, dichteres 
   Zij woont in Leiden en is in 2015 uit Syrië gevlucht. Ze zal     
   enkele van haar gedichten in het Nederlands voordragen en  
   iets van haar persoonlijke verhaal vertellen. 

Een avond met informatie, cultuur, gesprek en ontmoeting. 

Inloop, koffie/thee vanaf 19.45 uur in de foyer van de kerk 

Het programma duurt van 20.00 tot 21.30 uur (kuipzaal) 

Afsluitend een drankje en hapje in de foyer van de kerk 

Namens de kerkenraad, de werkgroep Syrië:  
Monica van der Plaat, Inge Feiken, Theo en Astrid Krispijn 

Gemeentemaaltijden nieuwe stijl 

Maandag 2 maart begint een serie van vijf wekelijkse gemeentemaaltijden. Elke maandag 
wordt in De Wijkplaats een soepmaaltijd geserveerd, eenvoudig en passend in de veertig 
dagen vóór Pasen. Er zal ook een liturgisch moment zijn dat past binnen deze tijd van het 
kerkelijk jaar. Drie van de vijf maaltijden zullen vegetarisch zijn. 
In de Stille Week, de week vóór Pasen, is er geen maaltijd; dan zijn er andere activiteiten, 
zoals de vespers in de Oud-Katholieke Kerk. 
De maaltijden starten om 18.00 uur en kosten € 7,50 euro per persoon. De opbrengst gaat naar 
ons jaarproject ‘Bouw de kerken in Syrië weer op’ (Kerk in Actie). 
We heten u van harte welkom in De Wijkplaats en hopen dat u de nieuwe energie proeft als u 
bij ons aanschuift aan tafel om van de goede maaltijd en de gesprekken te genieten. 

U kunt zich aanmelden vanaf zondag 23 februari in de foyer van de kerk bij Willy van Hal en 
Henk Middelkoop 
of bellen naar: 06-51875994; of mailen naar: dewijkplaatsleiden@gmail.com 
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