
Orde van dienst 
op zondag Sexagesima (‘60e vóór Pasen’) 

24 februari anno Domini 2019 

waarin de doop wordt bediend aan 
Aiden Peter Stevenson 

zoon van Adrie Seldenrijk en Sean Stevenson 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
• Koraalbewerking over lied 778 ‘O Here God,- ons liefst verlangen’, van B. Renooij  
• Trio in c,  toegekend aan J.L. Krebs (1730-1780) 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars: 216 

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.     God boven alle machten, 
  God van alle tijden, 
  hemel en aarde zijn in uw hand. 
  Hoor dan in uw goedheid 
  naar het roepen van uw mensenkinderen, 
  en breek door in ons bestaan 
  met uw licht en met uw kracht. 
  Kom ons tegemoet, 
  overwin ons verzet 
  en draag ons 
  wanneer hardnekkigheid 
  of traagheid ons verlamt. 
allen  AMEN 

Psalm van de zondag 8a: 1, 2 en 3 

waarna de gemeente gaat zitten 
Kyrië gebed om ontferming 

Gloria 303 (lied van de maand) 



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  

Gesprek met de kinderen 

de kinderen gaan naar de nevendienst 

Lezing uit de Tora      Exodus 22:24-26 (NBV 2004) 

voorganger       Woord van de Eeuwige. 
allen    WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordpsalm 103: 1 en 3 

Lezing uit de Evangeliën Lucas 6:27-38  
(vertaling uit: Het Evangelie van Lukas, Huub Oosterhuis en Alex van Leusden, 2007) 
Acclamatie 

Verkondiging 

Zingen   537 

de kinderen komen terug uit de nevendienst 

de dopeling wordt binnengedragen  

DE DOOPGEDACHTENIS EN BEDIENING VAN DE DOOP 

Doopvraag 

Belofte van de gemeente 

Doopgebed 

Bediening van de doop 

Overhandiging van de doopkaars 

Belofte van de ouders 
  
Zingen  354 

Overhandiging geschenken 
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GEBEDEN EN GAVEN 

Bericht van overlijden   gemeente gaat staan 

In memoriam  

Zingen  961 

Een steen met daarop de naam van de overledene  
wordt in de schaal op de gedachtenistafel gelegd. 

Gebed 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

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

Slotzang   791: 1, 2, 3 en 4  
Zegen 

Uitleidende muziek 
Presto uit Sonate in c, van G.B. Pescetti (1704-c.1766) 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen 
kerkelijk werkers. Na afloop van de dienst ben u van harte welkom in de foyer van de kerk. Er 
is koffie en thee en voor de kinderen limonade. 

Aan deze dienst werkten mee: 
Henny Visscher-Roersen - orgel 
Marieke Boter - ouderling van dienst 
René Venema - voorganger 
Emmy Bergsma- diaken van dienst 
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 3 maart, Quinquagesima (‘50e vóór Pasen’); 
  voorganger: Jeroen Bellwinkel, emeritus predikant; inzameling Voedselbank 
• Zondag 10 maart, zondag Invocabit (eerste zondag van de veertigdagentijd); voorganger: 

René Venema, predikant De Verbinding
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