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Orgelspel

Orgelspel: Prelude opus 15 no. 1
van Gustav Merkel (1827 - 1885)

Aansteken paaskaarsen
Welkom
Bemoediging
Gebed om ontferming
Zingen

Psalm 66: 1 en 3

Gebed van de zondag
Schriftlezingen

Exodus 20:1-21 (NBV 2004)

1 Toen sprak God deze woorden:
2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
3 Vereer naast mij geen andere goden.
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van
iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer
ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de
ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6
maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste
geslacht.
7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit
gaan.
8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.
9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag,
die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en
dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad
wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat
er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig
verklaard.
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land
dat de HEER, uw God, u geven zal.
13 Pleeg geen moord.
14 Pleeg geen overspel.
15 Steel niet.
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn
slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
18 Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en
de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand

staan. 19 Ze zeiden tegen Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet
met ons spreken, want dan sterven we.’ 20 Maar Mozes antwoordde: ‘Wees niet bang, God is
gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer
zondigt.’
21 En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God
aanwezig was.
Zang

Lied 311: 1 t/m 10

Verkondiging
Zang

Lied 973: 1, 2, 3 en 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
bloemengroet en collecten (zie hieronder)
Orgelspel tijdens de mededelingen: Élégie van Léon Boëllmann (1862 - 1897)
Uitleidende woorden en zegen
Orgelspel

Dialogue van François Couperin (1668 - 1733)

Aan deze dienst werd meegewerkt door:
René Venema - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano
Peter Baan - ouderling van dienst; Inge Feiken - diaken van dienst
Technische realisering van de videodienst:
Beeld - Gert Feiken; Geluid - Ronald Bos
Montage - Mark Zwijsen; Webmaster - Peter Baan
Voor alle wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Leiden is het mogelijk om digitaal te geven
voor de collecten.
Voor zondag 17 mei zijn de collectedoelen:
• 1e collecte: Diaconie
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden
• 3e collecte: Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers
Download de Givt-app en voer eenmalig de registratie uit. U geeft daarbij een machtiging om de
door u gekozen bedragen van uw bankrekening af te schrijven. Deze machtiging kan op elk gewenst
moment worden stopgezet. Bepaal het bedrag dat u wilt geven per rondgang. Scan daarna de QRcode van uw kerkgebouw die wordt geprojecteerd in de uitzending of zoek het kerkgebouw in de
lijst. Uw giften ontvangen we het liefst via de app. Dat gebeurt anoniem: het is voor de PGL niet te
zien van welke bankrekening de gift afkomstig is. Met de app kunt u de hele week nog uw
bijdragen geven, tot en met de zaterdag na de kerkdienst.
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. ‘17 mei 2020, De Verbinding’.
Wilt u reageren op de dienst? Dat kan op: www.deverbindingleiden.nl

