
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 19 februari 2023 

Quinquagesima 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel Bewerking over psalm 116 van Johan van Dommele (geb. 1927) 

 

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 psalm 79: 1 en 5  

 

Kyriëgebed     

 

Glorialied psalm 116: 1, 2 en 3  waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 

 

Groet 

 
 
 

Gebed van de zondag  

 

1e Lezing 2 Kronieken 24: 13-22 (NBV21) 

 
13 Door toedoen van de bouwmeesters vorderden de herstelwerkzaamheden aan de tempel van God gestaag. 

Het gebouw werd tot zijn oorspronkelijke verhoudingen teruggebracht en waar nodig verstevigd. 14 Toen de 

bouwmeesters klaar waren met het werk, brachten ze het overgebleven zilver naar de koning en de 

hogepriester terug. Dat werd gebruikt om tempelgerei te laten maken: benodigdheden voor de dienst in de 

tempel van de HEER en voor het brengen van brandoffers, kommen en allerlei andere gouden en zilveren 

voorwerpen. Zolang Jojada leefde, werden er dagelijks brandoffers gebracht in de tempel van de HEER. 
15 Jojada bereikte een zeer hoge leeftijd: toen hij stierf was hij honderddertig jaar oud. 16 Omdat hij voor 

Israël en voor God en diens tempel zoveel goeds had gedaan, werd hij begraven bij de koningen in de 

Davidsburcht. 17 Na de dood van Jojada kwamen de leiders van Juda de koning hulde betuigen. Vanaf die tijd 

luisterde de koning naar hen. 18 Ze begonnen de tempel van de HEER, de God van hun voorouders, te 

verwaarlozen, en Asjerapalen en godenbeelden te vereren. Vanwege deze zonde werden Juda en Jeruzalem 

getroffen door een hevige toorn. 19 De HEER stuurde profeten naar hen toe om hen op te roepen terug te 

keren naar de HEER, maar hun waarschuwingen werden in de wind geslagen. 20 Toen kwam de geest van 

God over Zecharja, de zoon van de hogepriester Jojada. Hij ging voor het volk staan en zei: ‘Dit zegt God: 

Waarom overtreden jullie de geboden van de HEER? Jullie zullen niets meer tot een goed einde brengen, 

want jullie hebben je van de HEER afgewend en daarom wendt Hij zich nu van jullie af.’ 21 Maar men 

spande tegen hem samen, en op bevel van de koning werd hij in de voorhof van de tempel gestenigd. 
22 Koning Joas sloeg geen acht op de trouwe diensten die Zecharja’s vader Jojada hem bewezen had, en liet 

de zoon van zijn weldoener vermoorden. Zecharja’s laatste woorden luidden: ‘Moge de HEER zien wat mij 

wordt aangedaan en het vergelden.’ 

 

Lied psalm 86: 1 en 6 

 

2e Lezing Matteüs 23: 29-39 (NBV21) 

 
29 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en 

versieren de graven van de rechtvaardigen, 30 en jullie zeggen: “Als wij geleefd hadden in de tijd van onze 



voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten.” 
31 Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben. 32 Maak de 

maat van jullie voorouders dan maar vol! 33 Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen 

ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna? 34 Daarom, luister! Ik stuur profeten en wijzen en 

schriftgeleerden naar jullie toe. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie 

synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen. 35 Zo zal al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten 

jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon 

van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen de tempel en het altaar. 36 Ik verzeker jullie: op deze 

generatie zal dit alles neerkomen. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe 

zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt 

onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. 38 Jullie tempel wordt geheel aan zijn lot overgelaten. 
39 Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie Mij niet meer zien, totdat je zult zeggen: “Gezegend Hij die komt 

in de naam van de HEER!”’ 

 

 

Acclamatie 
 

 

Lied 562: 1, 2 en 3 

 

Verkondiging 

 

Lied 561: 1, 2 en 4 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 

Orgelspel tijdens de digitale collecte: bewerking over lied 561 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 

 

Slotzang 903: 1, 2 en 5  

 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

 

Orgelspel Bewerking over psalm 86 van Jacques van Oortmerssen (1950-2015) 

 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

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

voorganger: ds. R.H.M. de Jonge 

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 19 februari – zaterdag 25 februari 

    • 1e collecte: diaconaal centrum De Bakkerij 

    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse Gemeente Leiden 

    • 3e collecte: Eredienst en Pastoraat 

 

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. ’19 februari 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

