
Orde van dienst 
op de tweede zondag van de veertigdagentijd  

Reminiscere - ‘Roept hij mij aan’ 
naar Ps. 25:1: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’ 

8 maart anno Domini 2020 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we lied 290 

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

Psalm van de zondag 25: 3 en 10 
                            waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië     gebed om ontferming 

Kyriëlied 559 (lied van de maand) 



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  

Woord voor de kinderen 

We praten over het veertigdagentijdproject van de kinderkerk: 
‘Tussen hemel en aarde’ (bij de Bergrede) 

Vandaag: ‘Je kunt mij herkennen aan…’ 

waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

Lezing uit de Tora Exodus 4:18-31 
(vertaling: En dit zijn de namen: Het boek Exodus, vertaald en van aantekeningen voorzien, 
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden; 2001) 

Lezing uit de Profeten  Amos 9:7 (NBV 2004) 

voorganger       Woord van de Eeuwige.  
allen           WIJ DANKEN GOD! 
  
Antwoordlied 942: 1 en 2  

Lezing uit de Evangeliën Matteüs 5:43-48 (NBV 2004) 
Deze tekst komt ook in de kinderkerk aan de orde 

Lezing uit de Brieven   Kolossenzen 1:15-18  (NBV 2004) 

Acclamatie 

Verkondiging 

Zingen  346: 1, 2, 3 en 6 
De kinderen komen terug uit de kinderkerk. 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden 
elke bede zingend beantwoord met: 368d 

Stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 
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Inzamelingen         
eerste rondgang:  Diaconie - voor een luisterend oor en concrete hulp 
tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

Slotzang 536: 1, 2 en 4 

Zegen 

Uitleidende muziek 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen. 

Aan de dienst van vandaag werd meegewerkt door: 
Maarten Boonstra - orgel 
Marleen Kruijt-de Ruijter - ouderling van dienst 
Inge Feiken - diaken van dienst  
Jos Wolthaus - 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 15 maart 
   Oculi (derde zondag veertigdagentijd), 10.00 uur 
   voorganger: René Venema, predikant De Verbinding  
   Lezing: Exodus 6:2-7:7 

• Zondag 22 maart 
   Laetare (vierde zondag veertigdagentijd), 10.00 uur 
   voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 

Dienst van Schrift en Tafel  
   Lezing: Exodus 7:8-25 
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