
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Zondag 16 januari 2022 - Tweede zondag na Epifanie 

VOORBEREIDING 

Orgelspel   Koraalbewerking over de melodie van psalm 107  
 van Willem Vogel (1920-2010) 
 tijdens de muziek zijn er digitale mededelingen 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

ouderl.  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 107: 1 en 4 

Kyrië gebed om ontferming  

Gloria Lied 305: 1, 2 en 3 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing  Evangelie naar Johannes 1:35-51 (NBV21) 
35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36 Toen hij Jezus voorbij 
zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37 De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen 
met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken 
jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar verblijft U?’ 39Hij zei: 
‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderda k had 
gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze bleven die dag bij Hem. 
40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de 
broer van Simon Petrus. 41 Meteen zocht hij zijn broer Simon op, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben 
de messias gevonden,’ (dat is Christus, ‘gezalfde’) 42 en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek 
hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is 
Petrus, ‘rots’.) 
43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem: 
‘Volg Mij.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45 Hij zocht 
Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven 
heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46 ‘Uit 



Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 
47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48 
‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je 
riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49 ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent 
de koning van Israël!’ 50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de 
vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51 ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde 
Hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en 
neerdalen naar de Mensenzoon.’ 

Verkondiging 

Zingen  Lied 377: 1 t/m 7 

GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen bloemengroet en collecten 

Gebeden   dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotzang Lied 531: 1, 2 en 3 

Zegen   

Orgelspel        Prelude en fuga in G BuxWV 147 van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

René Venema - voorganger 
Theo Krispijn - ouderling van dienst 
Inge Feiken - diaken van dienst 

Muzikale medewerking: 
Maarten Boonstra - orgel 
Cantorij in kleine bezetting o.l.v. Maarten Boonstra:  
Ria Swager, Monica van der Plaat, Bas Oerlemans en Hans Nuhoff 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Jan Hendrik Labots; beeld - Mark Zwijsen; webmaster - Peter Baan 

Collecten voor zondag 16 - zaterdag 22 januari 
    • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Ondersteuning gemeenten (landelijke kerk) 

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. ‘16 januari 2022, De Verbinding’ 

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


