
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Zondag 12 september 2021 - 16e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel  Canonische koraalbewerking over de melodie van psalm 139  
   van Folkert Grondsma (1944 - 2000) 
  
Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Psalm van de zondag  139: 1, 8 en 14 - cantorij 
   
Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 225: 1 en 2 - cantorij 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing   Genesis 45:1-15 (vertaling: NBV 2004) 
1 Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. ‘Laat iedereen 
weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. 2 Hij barstte in tranen 
uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. 3 
Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord 
te geven, ze waren verlamd van schrik. 4 ‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze 
dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is 
meegevoerd. 5 Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik 
hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. 6 De 
hongersnood teistert het land nu al twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst 
worden. 7 God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde hij 
veel levens redden. 8 Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; door hem ben ik de 
belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. 
9 Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten: 
“God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. 10 U kunt in Gosen 
wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en wat u verder 
maar bezit. 11 Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen 
gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet.”’ 12 Tot slot zei Jozef: ‘Jullie allemaal, ook 
jij, Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. 13 Vertellen jullie mijn 
vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet, en alles wat jullie gezien hebben, en laat hem dan zo gauw 
mogelijk hierheen komen.’ 14 Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals; beiden huilden. 15 Jozef kuste 
al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te 
zeggen. 

Verkondiging 

Zang  Lied 837: 1, 2, 3 en 4 - allen 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 



Mededelingen    
Muziek tijdens de digitale mededelingen en digitale collecte:  
Koraalvoorspel over lied 837 van Jan D. van Laar (geb. 1936) 

Slotzang  Lied 1014: 1, 2, 3, 4 en 5 - allen 

Zegen  afgesloten met gezongen amen - allen  

Orgelspel        Praeambulum in d van Heinrich Scheidemann (1595 - 1663) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Jorine de Klerk - voorganger 
Marleen Kruijt-de Ruijter - ouderling van dienst 
Astrid Krispijn - diaken van dienst 
Maarten Boonstra - orgel 
Anneke Lems, Monica van der Plaat, Frank Rooze, Peter Galjaard - zang 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Jochem Labots; beeld - Martin Vreeken; webmaster - Peter Baan 

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

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.  ‘12 september 2021, De Verbinding’  

Schrijfactie Amnesty International 

LHBTI+ discriminatie in Polen 
Al eerder waren er petities voor de Poolse mensenrechtenverdedigers Elzbieta, Joanna en Anna. Zij werden 
aangeklaagd voor het beledigen van religieuze gevoelens vanwege het verspreiden van een poster van Maria 
met een halo in de kleuren van de regenboogvlag. Dit was een vreedzame actie om aandacht te vragen voor 
de vrijheid van meningsuiting, en tegen discriminatie van vrouwen en de LHBTI+ gemeenschap in Polen. Er 
volgde vrijspraak op deze aanklacht, maar de aanklager gaat in hoger beroep en mogelijk krijgen de vrouwen 
alsnog 2 jaar celstraf. De vervolging van Elzbieta, Joanna en Anna past in een bredere ontwikkeling in Polen 
om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Elzbieta: "De steun die we krijgen van Amnesty is heel 
belangrijk. Ik denk niet dat de regering zich er veel van aantrekt, maar voor de actievoerders is het zo 
belangrijk om te voelen dat mensen met ons meeleven." 
Steek deze mensenrechtenverdedigers een hart onder de riem, en teken vandaag de petitie die de regering 
van Polen vraagt om af te zien van vervolging. 

Arbeidsomstandigheden WK voetbal in Qatar 
In Qatar werken bijna 2 miljoen arbeidsmigranten aan de bouw van het WK stadion. Sinds de bouw in 2010 
begon, zijn de werkomstandigheden voor arbeiders - voornamelijk arbeidsmigranten afkomstig uit Azië en 
Afrika - zeer slecht. Vaak betaalden zij hoge bemiddelingskosten om aan de slag te mogen. Eenmaal aan het 
werk werden ze gedwongen extreem lange werkdagen te maken, zware werkzaamheden onder onveilige 
omstandigheden uit te voeren, en ontvingen zij vervolgens maandenlang geen loon. Stoppen met werk is 
vaak geen optie, omdat de werkgevers weigeren toestemming te geven voor het opzeggen van de 
arbeidsovereenkomst. In 2018 beloofde de autoriteiten beterschap, maar nieuwe wet- en regelgeving wordt 
niet nageleefd of gehandhaafd. 
Kom ook op voor de arbeiders in Qatar! Roep de FIFA op tot actie om de uitbuiting van arbeidsmigranten te 
stoppen door de petitie te ondertekenen! 

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

https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-polen3vrouwen
https://www.amnesty.nl/forms/petitie-qatar-arbeidsmigranten
http://www.deverbindingleiden.nl

