
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 7 augustus 2022 

8e zondag na Trinitatis / 8e zondag van de zomer 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel Tiento de mano derecha y al medio a dos tiples primo tono 

van Pablo Bruna (1611 – 1679) 

  tijdens het orgelspel zijn er digitale mededelingen 

 

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 96: 1, 3 en 6 

 

Kyriëgebed  elke bede wordt beantwoord met lied 301 j 

 

Glorialied   Lied 984: 1, 4, 5 en 6 

 

DE SCHRIFT GEOPEND 

 

Groet 

 

Gebed van de zondag  

 

1e Lezing Jesaja 65: 17-25 (Naadense Bijbelvertaling) 

 
17 Want zie, ik schep hemelen – nieuw 

en een aarde – nieuw; 

aan de eerste dingen 

zal niet meer worden gedacht 

en ze zullen niet meer in het hart opklimmen. 
18 Nee, ze zullen verrukt zijn 

en het uitjubelen voor altijd en immer 

om wat ik schep; 

want zie, ik schep 

Jeruzalem tot jubel 

en haar volk tot een verrukking; 
19 jubelen zal ik om Jeruzalem 

en verrukt zijn over mijn volk; 

in haar zal niet meer worden gehoord 

een stem die weent 

of een stem die schreeuwt; 
20 er zal daar niet meer wezen 

een zuigeling van enkele dagen 

of een grijsaard 

die zijn dagen niet vol maakt; 

want de jonge jongen 

zal als man van honderd jaar sterven 

en de zondaar wordt pas 

als man van honderd jaar vervloekt. 

 

21 Ze zullen huizen bouwen en daarin zetelen,- 

wijngaarden planten 

en de vruchten ervan eten. 

22 Ze zullen niet bouwen 

en een ander gaat er zitten, 

niet planten en een ander eet het op; 

nee, zo de dagen van de boom, 

zo de dagen van mijn volk, 

en het maaksel van hun handen 

zullen mijn uitverkorenen zelf gebruiken. 
23 Ze zullen niet zwoegen voor niets 

en geen kinderen baren voor chaos, 

nee, een zaad van gezegenden 

van de EEUWIGE zijn zij 

en hun spruiten met hen. 
24 En het zal geschieden: 

voordat zij roepen antwoord ik; 

terwijl zij nog spreken verhoor ik. 
25 Wolf en lam zullen eensgezind weiden, 

een leeuw zal stro eten als het rundvee, 

en de slang heeft stof als zijn brood; 

ze zullen geen kwaad doen 

en geen verderf stichten, 

op heel mijn heilige berg,- 

zegt de EEUWIGE. 

 

Lied 766: 1 en 3 



 

2e Lezing Mattheüs 7: 15-21 (Naardens Bijbelvertaling) 

 
15 Hoedt u voor de valse profeten, die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen grijpgrage wolven zijn; 
16 aan hun vruchten zult ge hen kennen; ze lezen toch geen druiven van doornen of vijgen van distels? 17 Zó 

maakt elke goede boom fraaie vruchten, maar de rotte boom maakt boze vruchten; 18 een goede boom is niet 

bij machte boze vruchten te maken, en een rotte boom niet om fraaie vruchten te maken; 19 elke boom die geen 

fraaie vruchten maakt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen; 20 dus: aan hun vruchten zult ge hen kennen! 
21 Niet al wie tot mij zegt ‘heer en meester’ zal binnenkomen in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil 

doet van mijn Vader die in de hemelen is! 
 

Acclamatie lied 339f 

 
 

Lied 841 

 

Verkondiging 

 

Lied 746: 1, 6, 7 en 8 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 

Orgelspel tijdens de digitale collecte: twee korte bewerkingen over lied 841 van Willem Vogel (1920 – 2010) 

 

 de kinderen komen terug uit de kinderkerk 

 moment met de kinderen 
 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Slotzang 903: 1, 2 en 6  

 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

 

Orgelspel Praeludium, Fuge und Postludium van Georg Böhm (1661 – 1733) 

 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

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

voorganger: F.D. Rooze 

ouderling van dienst: Peter Baan; 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 7 augustus – zaterdag 13 augustus 

    • 1e collecte: Diaconie PGL: voor zorg en hulp aan mensen in nood 

    • 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. ’7 augustus 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

