
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 12 maart 2023 

3e zondag van de Veertigdagentijd / Oculi 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel Verset over de melodie van lied 25A van Kees van Eersel (geb. 1944) 

 

Welkom  

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Stilte en bemoediging 

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. 

 

Lied van de zondag 25A  

 

Kyriëgebed elke bede wordt beantwoord met lied 301A 

 

Lied 275  waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 

 

Groet 

 
 
 

Gebed van de zondag  

 

1e Lezing Jesaja 50: 4-9 (NBV21) 

 
4 God, de HEER, schoolde mijn tong als die van een leerling, zodat ik de moedeloze kan opbeuren. 

Elke ochtend wekt Hij mijn oor, rust mij toe om als leerling te luisteren. 5 God, de HEER, heeft 

mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. 6 Ik heb mijn rug 

blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn 

gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. 7 God, de HEER, zal mij helpen, 

daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet 

beschaamd zal staan. 8 Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te 

spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? 

Laat hij mij tegemoet treden. 9 God, de HEER, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen? Mijn 

belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten prooi is aan de motten. 
 

Lied 313: 1 en 2 

 

2e Lezing Lucas 2: 41-52 (NBV21) 

 
41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42 Toen Hij twaalf jaar was, 

maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43 Na afloop van het feest vertrokken ze naar 

huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44 In de 

veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem 

overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 45 Toen ze Hem niet vonden, keerden 

ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. 46 Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, 

waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. 47 Allen die Hem 

hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 48 Toen zijn ouders Hem zagen, 

waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: ‘Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik 

hebben met angst in het hart naar Je gezocht.’ 49 Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar Me 



gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50 Maar ze begrepen niet wat Hij 

tegen hen zei. 51 Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun gehoorzaam. Zijn moeder 

bewaarde alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. 52 Jezus groeide verder op en zijn wijsheid 

nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. 
 

 

Acclamatie 
 

 

Lied 313: 5 

 

Verkondiging 

 

Lied 973 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 

Orgelspel tijdens de digitale collecte: bewerking over lied 838 van Johann Th. Lemckert (geb. 1940) 

 

 de kinderen komen terug uit de kinderkerk – moment met de kinderen 

 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

elke voorbede wordt beantwoord met lied 368E 

 

Slotzang 838  

 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

 

Orgelspel Präludium und Fuge in C BWV 553, toegeschreven aan J.S. Bach (1685-1750) 

 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

koster(s) en commissie van ontvangst: vrijwilligers uit de gemeente 

voorganger: ds. H. Boter 

ouderling van dienst: Peter Baan; diaken van dienst: Astrid Krispijn 
 
Technische realisering van de uitzending op internet: 

beeld en geluid door leden van het beamteam; webmaster: Peter Baan  

 

Collecten voor zondag 12 maart – zaterdag 18 maart 

    • 1e collecte: Binnenlands Diaconaat: omzien naar gevangenen 

    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse Gemeente Leiden 

    • 3e collecte: Ouderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Meer informatie over de Kerk in Actie collecte van de zondag vindt u op 

www.kerkinactie.nl/collecterooster. 

 

U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app appostel.     

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 

NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden  

o.v.v. ’12 maart 2023, De Verbinding’. 
 
 

Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  

Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden 

http://www.kerkinactie.nl/collecterooster

