
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Zondag 12 december 2021 - Derde zondag van Advent 

VOORBEREIDING 

Muziek    Andante, canon en koraal uit Magnificat van Bert Matter (geb. 1937) 
 tijdens de muziek zijn er digitale mededelingen 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen en drie adventskaarsen    

Stilte en bemoediging gemeente gaat staan  

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 

Zingen Psalm 95: 1 en 2  waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië gebed om ontferming  

Muzikale meditatie Koraalvoorspel en zetting over lied 443 van Toon Hagen (geb. 1959) 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing Evangelie naar Lucas 1:39-56 (NBV21) 

39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 waar ze het 
huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, 
sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid: ‘De meest 
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de 
moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde 
op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling 
zullen gaan.’ 
46 Maria zei: 

 ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47  mijn hart juicht om God, mijn redder: 
48  Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
 Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
 heilig is zijn naam. 
50  Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, 
 voor al wie Hem vereert. 
51  Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
 en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
52  heersers stoot Hij van hun troon 



 en wie gering is geeft Hij aanzien. 
53  Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, 
 maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 
54  Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
 zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
55 Hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
 jegens Abraham en zijn nageslacht, 
 tot in eeuwigheid.’ 

56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 

Verkondiging 

Zingen Lied 152: 1 allen - 2 mannen - 3 vrouwen - 4 mannen - 6 vrouwen - 7 allen 

GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen bloemengroet en collecten 

Gebeden   dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotzang Lied 466: 1, 2 en 6 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

Muziek        Bewerking over de melodie van psalm 95 van Johan van Dommele (geb. 1927) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger; Theo Krispijn - ouderling van dienst 
Inge Feiken - diaken van dienst; Maarten Boonstra - orgel 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Ronald Bos; beeld - Gert Feiken; webmaster - Peter Baan 

Collecten voor zondag 12 - zaterdag 18 december 
    • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

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. ‘12 december 2021, De Verbinding’ 

Adventsproject Joppensz in foyer van de kerk
Op 22 december is er het jaarlijkse kerstdiner voor dak- en thuislozen, in de Marekerk. Naast een 
maaltijd krijgen de deelnemers ook verzorgingsproducten zoals tandpasta, deodorant, shampoo en 
douchegel. Basisschool Joppensz zamelt deze producten in. Helpt u mee? 
Van 28 november tot en met 19 december staat er een krat in de foyer waar u de 
verzorgingsproducten in kunt doen. Mocht u het niet kunnen meenemen naar de kerk: u kun het ook 
afgeven bij Diaconaal Centrum de Bakkerij.

Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden


