
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Zondag 17 oktober 2021 - 21e zondag na Pinksteren 

In deze dienst wordt gedoopt: Alan Oscar Stevenson, 
zoon van Adrie Seldenrijk en Sean Stevenson, geboren 24 juni 2020 

VOORBEREIDING 

Muziek  Kleine partita over de melodie van Ps. 8 van Toon Hagen (geb. 1959): 
   Intonatie + koraal; Andante; Bicinium; voorspel + koraal

Welkom 

Aansteken paaskaarsen waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

Stilte en bemoediging gemeente gaat staan  

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
 allen  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

Zingen Psalm 139: 8, 9 en 14 waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië gebed om ontferming  

Gloria Lied 880: 1, 2, 3 en 4 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing Psalm 8 (NBV 2004) 
  1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 
  
2 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 

U die aan de hemel uw luister toont – 
3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen 
bouwt u een macht op tegen uw vijanden 
om hun wraak en verzet te breken. 

4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door u daar bevestigd, 
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem omziet? 

6 U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 



8 schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 

10 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 

Verkondiging 

Zingen Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5 

DOOPGEDACHTENIS EN BEDIENING VAN DE DOOP Lied 359: 1 en 2 

GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen  bloemengroet en collecten 

In memoriam Anneke de Jong  

Gebeden    dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Muziek tijdens de digitale mededelingen en digitale collecte:  
Koraalbewerking over de melodie van lied 880 van Erik Zwiep

Slotzang Lied 823: 1, 4 en 5 staande gezongen 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

Muziek        Koraalbewerking over de melodie van psalm 8 van Daan Manneke (geb. 1939) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
ds René Venema - voorganger; Marleen Kruijt-de Ruiter - ouderling van dienst 
Inge Feiken - diaken van dienst; Maarten Boonstra - orgel 

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

Collecten voor zondag 17 - zaterdag 23 oktober 
    • 1e collecte: Werelddiaconaat: Kameroen 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Duurzaamheidsprojecten Protestantse Gemeente Leiden 

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.  ‘17 oktober 2021, De Verbinding’ 

Op zondag 14 november wordt het project ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’ afgesloten met een 
talentenveiling, na afloop van de dienst om 11.30 uur. We gaan er vanuit dat we het streefbedrag 
van € 10.000 halen! Bij de uitgang ontvangt u een folder met informatie en een oproep een van uw 
talenten aan te bieden voor de veiling, dat kan op: www.deverbindingleiden.nl/talentenveiling 

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

http://www.deverbindingleiden.nl/talentenveiling

