
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Alternatieve kerkdienst op zondag 31 mei 2020 - Pinksteren 

Orgelspel   Orgelkoraal ‘Veni Creator Spiritus’  
    van Nico Verrips (1929 - 2020) 

Aansteken paaskaarsen 

Zingen   Lied 683: 1, 2, 3 en 4 

Welkom 

Bemoediging 

Gebed om ontferming  

Zingen   Psalm 81: 1, 4 en 9 

Gebed van de zondag  

Schriftlezingen  Exodus 24:12-18 en Handelingen 2:1-4 (NBV 2004) 

12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen 
platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’ 13 
Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 14 Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht 
hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil 
willen, dan kan hij zich tot hen wenden.’ 15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt 
door een wolk: 16 de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de 
berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. 17 En terwijl de Israëlieten de 
majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 18 ging Mozes de wolk 
binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg. 

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de 
hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

Zang    Lied 527: 1, 4 en 5 

Verkondiging 

Solozang   Lied 672: 1, 2, 6 en 7 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen   bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel tijdens de mededelingen: Twee variaties over lied 527 van Toon Hagen (geb. 1959) 



Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel   Finale ‘Veni Creator Spiritus’ van Nico Verrips (1929 - 2020) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano; Myrte de Geus - solozang 
Peter Baan - ouderling van dienst; Inge Feiken - diaken van dienst 

Technische realisering van de videodienst: 
Beeld - Martin Vreeken; Geluid - Ronald Bos  
Montage - Mark Zwijsen; Webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 24 mei zijn de collectedoelen: 
• 1e collecte: Pinkstercollecte voor de jonge, groeiende kerk in Marokko.  

Zie Nieuwsbrief nr 4 van de kerkenraad!  
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Huur en onderhoud kerkelijke gebouwen. 

U kunt digitaal bijdragen met de app Givt.  
Met de app kunt u de hele week nog uw bijdragen geven, tot en met de zaterdag na de kerkdienst. 

Voor gebruik van de app is eenmalige registratie nodig.  
‘Collecte 1’ staat vermeld; ‘collecte 2’ en ‘collecte 3’ dienen desgewenst door u toegevoegd te 
worden. In de app scant u onderstaande QR-code (elke week dezelfde). 

 

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. ‘31 mei 2020, De Verbinding’. 

Wilt u reageren op de dienst? Dat kan op: www.deverbindingleiden.nl

http://www.deverbindingleiden.nl

