
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 25 september - Startzondag 

15e zondag na Trinitatis / 2e zondag van de herfst 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel tijdens het orgelspel zijn er digitale mededelingen 

 

Welkom  

 

Aansteken van de kaarsen moment en lied met de kinderen 

 waarna zij naar de kinderkerk gaan 

 

Lied Bouwer, bouwer, wie ben jij? (tekst: Michiel de Zeeuw; melodie: Mar van der Veer) 

 

1. kinderen + cantorij 2. kinderen + cantorij 3. kinderen + cantorij 

Bouwers zijn er in veel soorten: Werk je kwaad of opgetogen, Wanneer bouwt een mens op palen, 

zie de metselaars eens staan bouw je ruim of zet je klem? wanneer rust jouw huis op zand? 

en ze bouwen bruggen, poorten, Welke bouwplaat staat voor ogen: Lees de bouwvakkersverhalen 

zodat jij op reis kan gaan. Babel of Jeruzalem? uit het Bijbels werkverband. 

Kan zo’n viaduct ons dragen, Kan jouw metselwerk ons dragen, Liefde zal jouw bouwwerk dragen, 

hoeveel kilo mag erbij? houdt jouw voegwerk ook voor mij? dan hoort iedereen erbij. 

Refrein: allen Refrein: allen Refrein: allen 

 

 
 

 

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  826: 1 en 2  

 

Kyriëgebed   uitlopend op gezongen kyrië en gloria: lied 299F 

 

DE SCHRIFT GEOPEND 

 

Groet 

 

Gebed van de zondag  

 

1e Lezing Psalm 118: 19 – 29 (NBV21) 

 
19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, 

ik wil binnengaan om de HEER te loven. 
20  Dit is de poort die leidt naar de HEER, 

hier gaan de rechtvaardigen binnen. 
21 Ik wil U loven omdat U antwoordde 

en mij redding bracht. 
22   De steen die de bouwers afkeurden 

is de hoeksteen geworden. 

  



23 Dit is het werk van de HEER, 

een wonder in onze ogen. 
24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, 

laten wij juichen en ons verheugen. 
25 Ach HEER, red ons toch, 

HEER, geef ons voorspoed. 
26  Gezegend wie komt in de naam van de HEER. 

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. 
27 De HEER is God, Hij heeft ons licht gebracht. 

Vier feest en ga met groene twijgen  

tot aan de hoorns van het altaar. 
28 U bent mijn God, U zal ik loven, 

hoog zal ik U prijzen, mijn God. 
29 Loof de HEER, want Hij is goed, 

Eeuwig duurt zijn trouw. 

 

Lied psalm 118A 

 

2e Lezing 1 Petrus 2: 1 – 10 (NBV21) 

 
1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als 

pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3  U hebt toch 

de goedheid van de Heer geproefd? 4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door 

God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5  en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een 

geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, 

welgevallig zijn. 6  In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; 

wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7  Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op 

vertrouwen geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8  En: ‘Het is een steen waarover 

men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, 

daartoe zijn ze bestemd. 9  Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk 

dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 

wonderbaarlijke licht. 10  Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u 

Gods ontferming. 

 

Acclamatie lied 339f 

 
 

Lied 490 LvdK 1973 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 9 cantorij, 10 allen in canon: vrouwen - mannen 

 

 
 

2. cantorij 3. allen 

Huizen van vrede voor Overal haast en ver- 

mensen van vlees en bloed. keer dat geen richting heeft, 

Veilig onveilig, zo wolken lawaai als een 

leven zij bitterzoet. vuur dat geen warmte geeft 

 

9. cantorij 10. allen in canon: vrouwen - mannen 

Leven is overal Is er een stad zonder 

tussen fabriek en flat dood zonder duisternis, 

bloemen en kinderspel, komt er een stad waar de 

licht op muziek gezet. zon niet meer nodig is? 

  



Verkondiging 

 

Lied 971 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 

Orgelspel tijdens de digitale collecte 

 

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

 

Lied 923 

 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader 

 

 
 

Slotzang 423 1 allen, 2 cantorij, 3 allen  

 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

 

Orgelspel  

 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

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

voorganger: J.R. Wolthaus 

ouderling van dienst: Marleen Kruijt; diaken van dienst: Wim Plantenga 
 
Technische realisering van de uitzending op internet: 

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

 

Collecten voor zondag 25 september – zaterdag 1 oktober 

    • 1e collecte: Kerk in Actie (Zending): Colombia, Vrouwen als vredestichters 

    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden 

    • 3e collecte: Onderhoud 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 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. ’25 september 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

