Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding
Zondag 10 oktober 2021 - 20e zondag na Pinksteren
In deze dienst wordt het ambt van ouderling neergelegd door Marieke Boter en
het ambt van diaken door Thijs van Varick. Aan een tweede termijn van diaken,
resp. ouderling-kerkrentmeester beginnen Emmy Bergsma en Wim Timmermans.
VOORBEREIDING
Muziek

Koraal en variaties over de melodie van lied 717
van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Welkom
Aansteken paaskaarsen

waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan

Stilte en bemoediging

gemeente gaat staan

ouderl.
allen
ouderl.
allen

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Zingen

Psalm 78: 1 en 2

Kyrië

gebed om ontferming

Gloria

Lied 984: 1, 4 en 6

waarna de gemeente gaat zitten

DE SCHRIFT GEOPEND
Groet
Gebed van de zondag
Schriftlezing Psalm 127 (HSV 2010-2017)
1 Een pelgrimslied, van Salomo.
Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.
2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.
3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,
de vrucht van de schoot is Zijn beloning.
4 Zoals pijlen in de hand van een held,
zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.
5 Welzalig de man die zijn pijlkoker
daarmee gevuld heeft;
zij worden niet beschaamd,
als zij met de vijanden spreken in de poort.

Verkondiging
Zingen

Lied 717: 1, 2, 3 en 4

AMBTSDRAGERS

Lied 970: 1, 3 en 5

GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededelingen

bloemengroet en collecten

Gebeden

dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Muziek tijdens de digitale mededelingen en digitale collecte:
Koraalbewerking over de melodie van psalm 127 van Nico Verrips (1929 - 2020)
Slotzang

Lied 713: 1, 2 en 5

staande gezongen

Zegen

afgesloten met gezongen amen

Muziek

Koraalvoorspel over psalm 127 van Johan van Dommele (geb. 1927)

Aan deze dienst werd meegewerkt door:
ds René Venema - voorganger
Peter Baan - ouderling van dienst
Astrid Krispijn - diaken van dienst
Maarten Boonstra - orgel
Technische realisering van de uitzending op internet:
Geluid - Jan Hendrik Labots; beeld - Gert Feiken; webmaster - Peter Baan
Collecten voor zondag 10 - zaterdag 16 oktober
• 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden
• 3e collecte: Jong Protestant (landelijk)
U kunt 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. ‘10 oktober 2021, De Verbinding’

In de dienst van zondag 17 oktober wordt de doop bediend aan Alan Oscar Stevenson, zoontje van
Adrie Seldenrijk en Sean Stevenson, broertje van Aiden.
Op zondag 14 november wordt het project ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’ afgesloten met een
talentenveiling, na afloop van de dienst om 11.30 uur. We gaan er vanuit dat we het streefbedrag
van € 10.000 halen! Bij de uitgang ontvangt u een folder met informatie en een oproep een van uw
talenten aan te bieden voor de veiling.

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

