
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 20 november 2022 

3e zondag van de Voleinding / 10e zondag van de herfst 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel Koraalvoorspel over lied 859 van Paul Kickstat (1893-1959) 

  tijdens het orgelspel zijn er digitale mededelingen 

 

Bericht van een ex-gedetineerde 

 

Lied 859: 1, 3 en 4 

 

Welkom  

 

Aansteken van de kaarsen waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

 

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 31: 1, 2 en 7  

 

Kyriëgebed   elke bede wordt beantwoord met lied 301J  

 

Glorialied   146C: 1 en 5  

 

DE SCHRIFT GEOPEND 

 

Groet 

 

Gebed van de zondag  

 

Lezing Jesaja 61: 1-9 (Bijbel in gewone taal) 

 
1 Gods dienaar zegt: ‘God, de Heer, heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij zijn geest gegeven. Hij heeft mij 

gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. En om aan mensen die lijden, weer hoop te 

geven. Hij heeft me gestuurd om gevangenen te bevrijden en tegen hen te zeggen: ‘Jullie zijn vrij!’ Mensen 

aan kettingen krijgen hun vrijheid terug. 2 Hij heeft me gestuurd om aan de mensen te vertellen: ‘Er komt een 

jaar vol vreugde, waarin de Heer jullie vergeeft. Er komt een tijd dat God jullie vijanden zal straffen.’ De 

Heer heeft me gestuurd om mensen die verdriet hebben, te troosten. 3 Hij heeft me naar Jeruzalem gestuurd 

om de mensen daar weer vreugde te geven. Om tegen hen te zeggen: ‘Jullie moeten geen rouwkleren dragen, 

maar feestkleren. Jullie moeten niet bedroefd op de grond zitten, maar dansen en vrolijk zijn!’ Dan zullen de 

inwoners van Jeruzalem weer een sterk volk zijn. Dan zullen ze lijken op bomen die de Heer zelf geplant 

heeft, als teken van zijn macht. 4 Volk van Israël, jullie zullen het hele land weer opbouwen. Alles wat 

verwoest is, alle verlaten steden die in puin liggen. Dan kunnen jullie daar weer wonen. 5 Andere volken 

zullen jullie helpen. Zij zullen zorgen voor jullie schapen. En ze zullen voor jullie werken op de akkers en in 

de wijngaarden. 6 Volk van Israël, jullie zullen ‘priesters van de Heer’ genoemd worden. Iedereen zal zeggen: 

‘Dat zijn de dienaren van onze God.’ Jullie zullen genieten van de rijkdom van andere volken. En met die 

rijkdom kunnen jullie een prachtige stad bouwen. 7  Jullie werden onderdrukt door andere volken, zij 

behandelden jullie als vuil. De Heer zal dat weer goedmaken door jullie twee keer zoveel land te geven. 

Jullie zullen voor altijd gelukkig zijn. 8 De Heer zegt: ‘Ik wil dat er eerlijk rechtgesproken wordt in het land. 

Ik haat geweld en ik wil niet dat er gestolen wordt. Ik zal mijn volk zeker belonen. Ik beloof dat ik voor altijd 

hun God zal zijn. 9 De nakomelingen van mijn volk zullen beroemd zijn. De hele wereld zal hen kennen. 

Iedereen die hen ziet, zal zeggen: ‘Dat is het volk van de Heer. Hij heeft hen rijk en gelukkig gemaakt.’ 

  



Acclamatie lied 339f 

 
 

Lied 737: 2, 3, 4, 5, 8, 20 en 21  

 

Verkondiging 

 

Lied 991: 1, 2, 3, 7 en 8 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 

Orgelspel tijdens de digitale collecte: twee korte bewerkingen over psalm 31 van Toon Hagen (geb. 1959) 

 

de kinderen komen terug uit de kinderkerk - gesprek met de kinderen 

 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Slotzang 753  

 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

 

Orgelspel Fuga in e BWV 533 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

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

voorganger: ds. F.D. Rooze 

ouderling van dienst: Theo Krispijn; diaken van dienst: Emmy Bergsma 
 
Technische realisering van de uitzending op internet: 

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

 

Collecten voor zondag 20 november – zaterdag 26 november 

    • 1e collecte: Diaconie PgL voor het draaiend houden van De Bakkerij 

    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden 

    • 3e collecte: Jeugdwerk in eigen wijk 

 

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 Givt.     

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. ’20 november 2022, 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

