
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Zondag 19 september 2021 - 17e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel Koraalvoorspel over psalm 90 van Aart Bergwerff (geb. 1960) 

  
Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Psalm van de zondag  Psalm 90: 1, 2 en 8 - cantorij 
   
Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Psalm 95: 1, 2 en 3 - cantorij 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing   Evangelie naar Johannes 7:31-39 (vertaling: Marie van der Zeyde) 

31. Van het gewone volk gingen velen in hem geloven. 
Die zeiden: De Christus, zal die, wanneer hij komt, 
soms meer tekenen doen dan deze man heeft gedaan? 
32. De Farizeeërs hoorden, dat bij het volk 
zó onderling over hem werd gesproken. 
En zij stuurden, overpriesters en Farizeeën, 
hun dienaren om hem te grijpen. 
33. Nu zei Jezus: Korte tijd ben ik nog hier bij jullie, 
dan ga ik heen naar die mij gezonden heeft. 
34. Dan zullen jullie mij zoeken en niet vinden, 
en waar ik dan ben, daar kunnen jullie niet komen. 
35. Toen zeiden de Joden onder elkaar: 
Waarheen denkt hij dan te gaan, 
dat wij hem niet zullen vinden? 
Hij zal toch niet naar de Griekse verstrooiing gaan 
en de Grieken gaan onderrichten? 
36. Wat betekent die uitlating van hem: 
Jullie zullen mij zoeken en niet vinden? 
En: Waar ik ben, kunnen jullie niet komen? 
37. Maar op de laatste dag, toen het feest op zijn hoogtepunt was, 



had Jezus zich opgesteld en riep luide: 
Wanneer iemand dorst heeft, die kome bij mij om te drinken! 
38. Wie in mij gelooft – 
uit zijn binnenste zullen, naar het woord van de Schrift, 
stromen levend water vloeien. 
39. Dat zei hij aangaande de Geest, 
die degenen die in hem geloofden zouden ontvangen. 
De Geest was hier nog niet, 
omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 

Verkondiging 

Zang  Lied 607: 1, 2 en 3 - allen 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen    
Muziek tijdens de digitale mededelingen en digitale collecte: Koraalbewerking over lied 607 van 
Gijs van Schoonhoven (geb. 1953) 

Slotzang  Lied 747: 1, 4 en 8 - allen 

Zegen  afgesloten met gezongen amen - allen  

Orgelspel        Koraalbewerking over psalm 95 van Johan van Dommele (geb. 1927) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Frank Rooze - voorganger 
Peter Baan - ouderling van dienst 
Emmy Bergsma - diaken van dienst 
Maarten Boonstra - orgel 
Martine Rooze, Ria Swager, Wim Timmermans en Hans Nuhoff- zang

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

Collecten voor zondag 19 - zaterdag 25 september 
    • 1e collecte: Kerk in Actie: Bouw de kerk in Syrië weer op! 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Jeugdwerk De Verbinding 

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.  ‘19 september 2021, De Verbinding’  

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

http://www.deverbindingleiden.nl

