
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 19 maart 2023 

4e zondag van de Veertigdagentijd / Laetare 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel bewerking over psalm 122 van Wout van Andel (geb. 1953) 
 

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 122  
 

Kyriëgebed elke bede wordt beantwoord met lied 301A 
 

Lied 544: 1, 2 en 3  waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 
 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 

 

Groet 

 
 

 

Gebed van de zondag  
 

1e Lezing Genesis 2: 4 – 3: 9 (NBV21) 
 
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen. In de tijd dat de HEER God 

aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkel gewas 

opgeschoten, want de HEER God had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om 

het land te bewerken; 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide.7 Toen 

maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo 

werd de mens een levend wezen. 8 De HEER God legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin 

plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk 

uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin de levensboom en de kennisboom van goed en 

kwaad. 10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 
11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het 

goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) 13 De tweede rivier heet Gichon; die 

stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten 

slotte is de Eufraat. 15 De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover 

te waken. 16 Hij gaf aan de mens het gebod: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de 

kennisboom van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 18 De HEER God zei: 

‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’ 19Toen vormde 

Hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de mens om te zien welke 

namen de mens hen zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten.20 De mens riep de 

namen van al het vee, van alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 
21 Toen liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn 

ribben weg, en Hij sloot het lichaam weer op die plaats.22 Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, 

bouwde de HEER God een vrouw en Hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep de mens uit: ‘Dit is ze! Mijn 

eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man.’ 24 Daarom 

maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam 

zijn. 25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 

1 Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg 

aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2 ‘We 

mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden 

van de tuin. God heeft ons gezegd van de vruchten van die boom niet te eten of ze zelfs maar aan te raken; 

doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, 

God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en 



kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk 

uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze 

plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 
7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren 

aan elkaar en maakten er lendenschorten van. 8 Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van 

de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. 9 Maar de 

HEER God riep de mens: ‘Waar ben je?’ 
 

Lied 561 
 

2e Lezing Kolossenzen 1: 15-20 (Naardense Bijbelvertaling) 
 
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, eerstgeborene van alle schepping, 16 omdat in hem alles is 

geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare dingen, hetzij tronen hetzij 

heerschappijen, hetzij overheden hetzij machten: het is alles door hem en tot hem geschapen. 17 Hij is er 

eerder dan alles en alles bestaat door hem, 18 en hij is het hoofd van het lichaam dat de gemeente is. Hij is het 

begin, als eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder allen de eerste wordt, 19 want in hem heeft het heel de 

volheid behaagd woning te maken 20 en door hem alles met zich te verzoenen, -vrede stichtend door zijn 

bloed aan het kruis-, door hem, hetzij alles op de aarde, hetzij alles in de hemelen. 
 

 

Acclamatie 
 

 

Lied 513 
 

Verkondiging 
 

Lied 630: 2, 3 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 

elke voorbede wordt beantwoord met lied 368E 
 

Slotzang 650  
 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 
 

Orgelspel bewerking over lied 650 van Johann Th. Lemckert (geb. 1940) 
 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

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

voorganger: ds. F.D. Rooze 

ouderling van dienst: Marleen Kruijt; diaken van dienst: Willeke van Heijningen 
 

Technische realisering van de uitzending op internet: 

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

Collecten voor zondag 19 maart – zaterdag 25 maart 

    • 1e collecte: De Bakkerij 

    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse Gemeente Leiden 

    • 3e collecte: Protestantse Kerk – Missionair werk en Kinderen 

 in de Kliederkerk 
 

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 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

