Orde van dienst op
zondag ‘Judica’, ‘Doe mij recht’
(Ps. 43:1 ‘Doe mij recht, o God’)
vijfde zondag van de veertigdagentijd
7 april anno Domini 2019

VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Welkom
Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 982: 1 en 2
Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan
ouderl.
allen
ouderl.
allen
ouderl.
allen
ouderl.
allen
ouderl.
allen
ouderl.
allen
ouderl.
allen

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

Hoor ons aan, Eeuwige God, (Dienstboek, 776-777)
HOOR NAAR ONS BIDDEN!
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
GIJ, HEER, VERGEEF ONS!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
GEEF ONS UW GENADE!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
ZEGEN ONS MET VREDE
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN.

Lied van de zondag
Kyrië

215: 1, 2 en 4

gebed om ontferming, uitlopend op lied 299 f

DE SCHRIFT GEOPEND
Groet
Zondagsgebed
Woord voor de kinderen: ‘Locatie Jeruzalem’
Lezing uit de Profeten 1 Koningen 19:9-14 (NBV 2004)
9 Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10 Elia
antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse
machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren
verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op
mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij
aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER
uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in
die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in
die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat
vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij
zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan,
en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14 Elia antwoordde: ‘Ik heb
me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de
Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw
profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven
voorzien.’
voorganger
allen
Antwoordpsalm

Woord van de Eeuwige.
WIJ DANKEN GOD!
43: 1, 2 en 3

Lezing uit de Evangeliën Lucas 20:9-19 (HSV 2010)
9 Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een
zoon van Abraham is.
10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en
11 Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde omdat
Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou
aanbreken.
12 Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een
koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren.
13 En hij riep zijn tien dienaren, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken
totdat ik terugkom.
14 En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: Wij willen
niet dat deze man koning over ons zal zijn.

!2

15 En het gebeurde, toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had
genomen, dat hij zei dat men die dienaren aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou
roepen om te weten wat ieder met het zakendoen aan winst had gemaakt.
16 Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd.
17 En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede dienaar! Wees, omdat u in het minste trouw bent
geweest, machthebber over tien steden.
18 Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd.
19 En hij zei ook tegen hem: En u, wees machthebber over vijf steden.
Acclamatie
Uitleg en verkondiging
Zingen

Liedboek voor de Kerken (1973) 321: 1, 2 en 3
de kinderen komen terug uit de kinderkerk

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden en stil gebed
elke bede wordt zingen beantwoord met 25c
Onze Vader
Mededelingen
Inzamelingen
• eerste rondgang: veertigdagentijdcollecte - vandaag:
Rwanda 25 jaar na de genocide
Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen
Rwandezen vermoord. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar
verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren
geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa,
wat ‘geliefd kind’ betekent. Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun
ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze
organisatie, die inmiddels 1.500 kinderen helpt met bijvoorbeeld medicijnen, en
schooluniformen. Ook leren de kinderen om te gaan met hun ziekte. Daarnaast worden
alleenstaande moeders die besmet zijn, ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.
Vandaag collecteren we voor deze kwetsbare kinderen en ouders in Rwanda. We bevelen deze
40dagentijdcollecte van harte bij u aan! En wilt u meer weten over Rwanda? Bestel dan bij
Kerk in Actie het gratis boekje Mensen van hoop. Christenen in Rwanda.
• tweede rondgang: Pastoraat in Leiden
Slotzang

118: 8 en 9

Zegen
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Uitleidend orgelspel
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: Jeroen Baan
• diaken van dienst: Astrid Krispijn
• voorganger: Jos Wolthaus
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!
Agenda
• Maandag 8 april, vergadering diaconie,
De Wijkplaats, 20.00 uur
• Dinsdag 9 april, vrouwenmiddag en inloop kinderen,
De Wijkplaats, 14.30 uur
• Dinsdag 9 april, kerkdienst Robijnhof, 14.30 uur
voorganger: ds Jeroen Bellwinkel
• Woensdag 10 april, Bijbelkring,
Vredeskerk, 10.00 uur
• Woensdag 10 april, kerkdienst Schouwenhove, 14.30 uur
voorganger: ds Chris de Jonge
• Donderdag 11 april, Fietsenwerkplaats,
De Wijkplaats, 19.00 uur
• Vrijdag 12 april, WijkplaatsCafé,
Topaaslaan 23, 17.00 uur
Diensten Stille Week en Pasen
• Zondag 14 april, zesde zondag van de veertigdagentijd; Palmpasen; feestelijke intocht
kinderen
voorganger: Jos Wolthaus, emeritus predikant
• Maandag 15 april, oecumenische vesper
Oud-Katholieke Kerk, 19.30 - 20.00 uur
• Dinsdag 16 april, oecumenische vesper
Oud-Katholieke Kerk, 19.30 - 20.00 uur
• Woensdag 17 april, oecumenische vesper
Oud-Katholieke Kerk, 19.30 - 20.00 uur
• Witte Donderdag, 18 april, 20.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
voorganger: René Venema, predikant De Verbinding
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• Goede Vrijdag, 19 april, 20.30 uur
Lezing Passie
• Paasavond, 20 april, 20.30 uur
m.m.v. cantorij o.l.v. Maarten Boonstra
voorganger: René Venema, predikant De Verbinding
• Pasen, 21 april, 10.00 uur, dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot
voorganger: René Venema, predikant De Verbinding
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