
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 26 februari 2023 

1e zondag van de Veertigdagentijd / Invocabit 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel bewerking over lied 942 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 91: 1, 7 en 8  

 

Kyriëgebed elke bede wordt beantwoord met lied 301A 

 

Lied 938 waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 

 

Groet 

 
 
 

Gebed van de zondag  

 

1e Lezing Efeziërs 6: 11-13 (NBV21) 

 
11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 
12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 

machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de 

wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid 

stand te kunnen houden. 
 

Lied 843 

 

2e Lezing Matteüs 4: 1-11 (NBV21) 

 
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef 

gesteld te worden. 2 Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. 
3 Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen 

dan in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens 

leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens 

nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel 6 en zei 

tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: 

“Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult 

stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet 

op de proef.”’ 8 De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle 

koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij 

neerwerpt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 

geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 11 Daarna liet de duivel Hem met rust, 

en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen. 
 



 

Acclamatie 
 

 

Lied 942 

 

Verkondiging 

 

Lied 898 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 

Orgelspel tijdens de digitale collecte: vier variaties over lied 843 van Willem van Twillert (geb. 1952) 

 

 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 538  

 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

 

Orgelspel bewerking over psalm 83 van Toon Hagen (geb. 1959) 

 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

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

voorganger: ds. J. Korf 

ouderling van dienst: Tetsje Oelen; 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 26 februari – zaterdag 4 maart 

    • 1e collecte: Kerk in Actie – Zending: Zambia, maatjes voor gezinnen 

 zonder ouders 

    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden 

    • 3e collecte: Duurzaamheidsprojecten PgL i.h.kv. Groene Kerken 

 

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. ’26 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

