
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Alternatieve kerkdienst op zondag 10 mei 2020 - Cantate 

Orgelspel   Koraalbewerking opus 55 nr. 7 over lied 868  
    van Gunther Martin Göttsche (geb. 1953) 

Aansteken paaskaarsen 

Welkom 

Bemoediging 

Gebed om ontferming  

Zingen   Psalm 98: 1 en 2 

Gebed van de zondag  

Schriftlezingen  Exodus 19 (NBV 2004) 

1 In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten 
in de Sinaiwoestijn. 2 Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar 
sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3 Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem 
vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4 “Jullie hebben gezien 
hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb 
gebracht. 5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar 
bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. 6 Een 
koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7 Mozes 
ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. 8 
En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ Mozes 
bracht het antwoord van het volk aan de HEER over, 9 waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom naar je toe 
in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd 
vertrouwen in je hebben.’ Toen Mozes de HEER vertelde wat het volk had geantwoord, 10 zei de HEER hem 
ook: ‘Ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen, en laten ze hun kleren 
wassen. 11 Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEER voor de 
ogen van heel het volk neerdalen op de Sinai. 12 Geef aan tot waar het volk mag komen, en waarschuw hen 
dat ze de berg niet op gaan; zelfs de voet daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de berg waagt, moet 
ter dood gebracht worden. 13 Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden; hij moet worden 
gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als 
het geluid van een ramshoorn weerklinkt, mogen ze de berg op gaan.’ 14 Weer ging Mozes naar beneden, 
naar het volk. Hij droeg hun op zich te heiligen en hun kleren te wassen. 15 ‘Zorg ervoor dat u overmorgen 
gereed bent,’ zei hij, ‘en dat u in de tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw.’ 
16 Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een 
dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp 
beefde. 17 Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. 18 
De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als 
de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. 19 Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. 
Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid. 20 De HEER was op de top van de Sinai 
neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen, en Mozes ging naar boven. 21 De HEER zei tegen 
Mozes: ‘Ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de HEER te zien, 
want dan zullen velen van hen het leven verliezen. 22 Ook de priesters, die gewoonlijk wel in de nabijheid 
van de HEER mogen komen, moeten op eerbiedige afstand blijven, anders zal de toorn van de HEER tegen 
hen losbarsten.’ 23 Mozes antwoordde de HEER: ‘Het volk kan de Sinai niet op gaan. U hebt ons immers 



zelf bevolen de berg af te grenzen en als heilig te beschouwen.’ 24 De HEER zei: ‘Ga naar beneden, en kom 
samen met Aäron weer terug. Maar de priesters en het volk mogen niet dichterbij komen, zij mogen de berg 
niet op gaan, anders zal mijn toorn tegen hen losbarsten.’ 25 Mozes ging terug naar het volk en bracht hun dit 
over. 

Zang    Lied 868: 1, 2 en 5 

Verkondiging 

Zang    Lied 654: 1, 2 en 4 

Mededeling van overlijden 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen   bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel tijdens de mededelingen: Mélodie van César Franck (1822 - 1890) 

Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel   Orgelspel: Koraalbewerking over lied 868  
    van Hans Friedrich Micheelsen (1902 - 1973) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Theo Krispijn - ouderling van dienst; Wim Plantenga - diaken van dienst 

Technische realisering van de videodienst: 
Beeld - Jan Hendrik Labots; Geluid - Jochem Labots  
Montage - Sarah Baan; Webmaster - Peter Baan 

Voor alle wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Leiden is het mogelijk om digitaal te geven 
voor de collecten. 
Voor zondag 10 mei zijn de collectedoelen: 
• 1e collecte: Diaconie 
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Jeugdwerk van De Verbinding 
Download de Givt-app en voer eenmalig de registratie uit. U geeft daarbij een machtiging om de 
door u gekozen bedragen van uw bankrekening af te schrijven. Deze machtiging kan op elk gewenst 
moment worden stopgezet. 
Bepaal het bedrag dat u wilt geven per rondgang. Scan daarna de QR-code van uw kerkgebouw die 
wordt geprojecteerd in de uitzending of zoek het kerkgebouw in de lijst. 
Uw giften ontvangen we het liefst via de app. Dat gebeurt anoniem: het is voor de PGL niet te zien 
van welke bankrekening de gift afkomstig is.
Met de app kunt u de hele week nog uw bijdragen geven, tot en met de zaterdag na de kerkdienst.

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. ‘Vredeskerk, 10 mei 2020’.

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

http://www.deverbindingleiden.nl

