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VOORBEREIDING 

Orgelspel         Koraalbewerking over psalm 68  
    van Albert de Klerk (1917 - 1998) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Psalm 68: 1, 3 en 7 

Kyrië - gebed om ontferming 

Gloria    Lied 867: 1 en 2 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag 

Lezing Evangelie naar Johannes 17 (NBV 2004) 

1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, 
toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht 
over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te 
schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden 
hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij 
opgedragen hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat 
de wereld bestond. 
6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren 
van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7 en nu begrijpen ze dat 
alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 8 Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen 
doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven 
dat u mij hebt gezonden. 
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat 
zij van u zijn 10 – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen 
mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij 
blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij 
gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw 
naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan 
behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. 13 Nu kom ik naar u toe, 
en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14 Ik heb 
hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij 
de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt 



beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u 
mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door 
de waarheid geheiligd zijn. 
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat 
hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld 
gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, 
opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de 
wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid 
zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25 
Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden  
26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij 
liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’    

Verkondiging 

Zang  Lied 841: 1, 2, 3 en 4 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Digitale mededelingen: bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Twee korte koraalvoorspelen over lied 841 van Willem Vogel (1920 - 2010) 

Zegen 

Orgelspel Koraalbewerking over lied 867 van Ben Fey (geb. 1937) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Peter Baan - voorganger; Maarten Boonstra - orgel;  
Aletta Douwes en Theo Krispijn - zang 
Marieke Boter - ouderling van dienst; Astrid Krispijn - diaken van dienst 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Martin Stapper; beeld - Bram van Rossen; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 16 mei - zaterdag 22 mei 
    • 1e collecte: Het werk van Diaconaal Centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers 

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.  ‘16 mei 2021, De Verbinding’  

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