
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 5 maart 2023 

2e zondag van de Veertigdagentijd / Reminiscere 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel Trio over psalm 25 van Toon Hagen (geb. 1959) 
 

Welkom  
 

Aansteken van de kaarsen we zingen het lied Wees welkom allemaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 3 en 7 
 

Kyriëgebed elke bede wordt beantwoord met lied 301A 
 

Lied 281: 1, 2, 4 en 5 waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 
 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 

 

Groet 

 
 

Gebed van de zondag  
 

1e Lezing Spreuken 6: 30 (Herziene Statenvertaling) 
 
6 Men veracht een dief niet als hij steelt om zijn ziel te vullen, als hij honger heeft. 
 

Lied psalm 72: 4 en 6 
 

2e Lezing 1 Korintiërs 11: 17-34 (NBV21) 
 
17 Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer 

kwaad dan goed. 18 Om te beginnen: ik hoor dat er bij uw samenkomsten in de gemeente 

verdeeldheid heerst, en tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. 19 Het is onvermijdelijk dat er 

partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. 20 Maar bij uw 

samenkomsten is nu geen sprake van een maaltijd van de Heer. 21 Bij de maaltijd die u houdt zorgt 

iedereen alleen voor zichzelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. 22 Hebt u soms geen 

eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen 

onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Op dit punt zeker niet! 



23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht 

waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, brak het 

brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 25 Zo 

nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn 

bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.’ 26 Dus altijd 

wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt. 
27 Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer 

drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. 28 Laat daarom iedereen 

zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, 29 want wie eet en drinkt 

maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. 
30 Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. 31 Als 

we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. 32 Maar nu velt de Heer zijn 

oordeel over ons en wijst Hij ons terecht, opdat we niet straks samen met de wereld zullen worden 

veroordeeld. 33 Daarom, broeders en zusters, wanneer u samenkomt voor de maaltijd, wacht op 

elkaar. 34 Wie honger heeft kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw 

veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. 
 

Acclamatie 
 

 

Lied 973 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Lied 970 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 

Orgelspel tijdens de digitale collecte: Preludio uit Suite in d van Domenico Zipoli (1688 – 1726) 
 

 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  974: 1, 2 en 4 
 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 
 

Orgelspel bewerking over psalm 72 van Jacques van Oortmerssen (1950 – 2015) 
 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

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

voorganger: ds. J.R. Wolthuis 

ouderling van dienst: Theo Krispijn; 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 5 maart – zaterdag 11 maart 

    • 1e collecte: Kerk in Actie (Zending) – Palestina: samen bijbellezen 

 opent deuren 

    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden 

    • 3e collecte: Doel door de AK: Mercy Ships 
 

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. ’5 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

