
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Kerkdienst op zondag 13 september 2020 - 14e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel       Koraalbewerking over psalm 32  
    van Gijs van Schoonhoven (geb. 1953) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Psalm 32: 1 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 654: 1 en 6 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezingen  Matteüs 18:21-35 (NBV 2004) 

21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, 
hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot 
zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de 
hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 
24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig 
was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en 
kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 
26  Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, 
ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de 
geleende som kwijt. 
28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd 
denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me 
schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik 
zal je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot 
hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 
31Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar 
hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen 
hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom 
smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik 
medelijden heb gehad met jou?” 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de 
gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader 
ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’ 



Verkondiging 

Zang  Lied 103c: 1 en 3   

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Dialogo per organo van Adriano Banchieri (1567 - 1634) 

Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel        Ciacone con Chorale over lied 654  
    van Johan van Dommele (geb. 1927) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Jeroen Bellwinkel - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Theo Krispijn - ouderling van dienst; Inge Feiken - diaken van dienst 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Beeld - Mark Zwijsen; geluid - Ronald Bos; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 13 tot en met zaterdag 19 september zijn de collectedoelen: 
    • 1e collecte: Het werk van Diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Jeugdwerk van de landelijke kerk 

U kunt digitaal bijdragen met de app Givt. Met deze 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 kiest u uit de lijst gebouwen ‘Vredeskerk’ of 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. ‘13 september 2020, De Verbinding’ 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

