
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Kerkdienst op zondag 20 september 2020 - 15e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Muziek  G.F. Handel (1685-1759),  Concert in Bes groot (opus 4, nr 2) 
  1 A tempo ordinario, e staccato; 2 Allegro  

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  316: 1 en 4 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 981: 2, 4 en 5 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezingen  Deuteronomium 30:11-20 (HSV 2010) 
11Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. 12 Het is 
niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor 
ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? 13 Het is ook niet aan de overzijde 
van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee 
om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen 14 Want dit woord is 
heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. 
15 Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade 16 
Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, 
Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal 
de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. 17 Maar 
als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te 
buigen en die te dienen, 18 dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen 
niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te 
nemen. 
19 Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u 
voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, 20 door 
de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want 
Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw 
vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven. 

Verkondiging 

Zang  Lied 334   



GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Fughetta over ‘Dies sind die heil'gen zehn Gebot’, J.S Bach (1685-1750) 

Zegen 

Muziek G.F. Handel (1685-1759),  Concert in Bes groot, (opus 4, nr 2) 
  3 Adagio, e staccato en 4 Allegro, ma non presto 

Na de dienst spreekt de voorzitter van de kerkenraad een woord van dank. 

Aansluitend is er een korte presentatie van het kistorgel: bouw, kenmerken, mogelijkheden 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger; Maarten Boonstra en Michiel Ras - orgel 
Peter Baan - ouderling van dienst; Wim Plantenga - diaken van dienst 
Leden cantorij: Monica van der Plaat; Anneke Verhoogt; Peter Galjaard; Hans Nuhoff 
Technische realisering van de uitzending op internet: 
Beeld - Gert Feiken; geluid - Bram van Rossen; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 20 tot en met zaterdag 26 september zijn de collectedoelen: 
    • 1e collecte: Kerk in Actie: ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’ 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Jeugdwerk van De Verbinding’ 

U kunt digitaal bijdragen met de app Givt. Met deze app kunt u de hele week nog uw bijdragen 
geven, tot en met de zaterdag na de kerkdienst. Voor gebruik van de app is eenmalige registratie 
nodig.  ‘Collecte 1’ staat vermeld; ‘collecte 2’ en ‘collecte 3’ dienen desgewenst door u toegevoegd 
te worden. In de app kiest u uit de lijst gebouwen ‘Vredeskerk’ of scant u onderstaande QR-code 
(elke week dezelfde). 

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. ‘20 september 2020, De Verbinding’ 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

