
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 27 november 2022 

1e zondag van de Advent 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 4 kleine variaties over lied 433 van Toon Hagen (geb. 1959) 

  tijdens het orgelspel zijn er digitale mededelingen 
 

Welkom  
 

Aansteken van de kaarsen kaarsenlied “Nu Gij nader komt” vers 1, 2 en 6 

 tekst: Hans Mudde, melodie: Juul Ouwehand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 25: 1, 2 en 7  
 

Kyriëgebed elke bede wordt beantwoord met lied 301J     
 

Lied 158 A: 1 en 3 
 

de kinderen gaan naar de kinderkerk 
 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 

Groet 
 

Gebed van de zondag  
 

1e Lezing Hosea 11: 1-11 (NBV21) 
 
1 Toen Israël nog een kind was, had Ik het lief; uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen. 2 Hoe harder ze 

geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baäls en brandden wierook 

voor godenbeelden – 3 terwijl Ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij 

beseften niet dat Ík hen verzorgde. 4 Zacht leidde Ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok Ik hen 

mee; Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten, Ik hield hun het voer zelfs nog voor. 5 Zouden zij niet 

naar Egypte terugkeren, zou Assyrië niet over hen heersen, nu zij weigeren naar Mij terug te keren? 6 Het 

zwaard zal rondwaren in hun steden en hun orakelpriesters verslinden om alles wat ze hebben uitgebroed. 
7 Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens Mij. Al roepen ze tot Mij, de Allerhoogste, Ik zal hun lot niet 

verlichten. 8 Ach Efraïm, hoe zou Ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou Ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou 

Ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid 

word Ik bewogen. 9 Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. Want God ben Ik, 

en geen mens, Ik ben in jullie midden, Ik ben heilig, Ik zal niet meer in woede ontsteken. 10 De HEER zal 

brullen als een leeuw en zij zullen Hem weer volgen. Wanneer Hij brult, keren ze schuchter terug van 

overzee, 11 als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, als schuwe duiven uit Assyrië. Dan laat Ik hen weer 

wonen in hun eigen huis – zo spreekt de HEER. 
 

Lied 324  
  



2e Lezing Lucas 21: 25-33 (NBV21) 
 
25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van 

angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de 

wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de 

Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je 

dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ 29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de 

vijgenboom en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31 Zo 

moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. 32 Ik 

verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 33 Hemel 

en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. 
 

3e Lezing Jakobus 5: 7-8 (NBV21) 
 
7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op 

de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8 Wees net zo 

geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. 

 

Acclamatie 
 

 

Verkondiging 
 

Orgelspel koraalvoorspel BWV 659 over lied 433 van J.S. Bach (1685 – 1750) 
 

Lied 462: 1, 2, 3 en 5 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 
 

 de kinderen komen terug uit de kinderkerk – moment met de kinderen 
 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Slotzang lied 433 
 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 
 

Orgelspel Toccata over lied 433 van Johann Th. Lemckert (geb. 1940) 
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Collecten voor zondag 27 november – zaterdag 3 december 

    • 1e collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Colombia 

    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden 

    • 3e collecte: Jeugdwerk in de 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. ’27 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

