
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Alternatieve kerkdienst op zondag 21 juni 2020 - 3e zondag na Pinksteren 

Orgelspel   Koraalbewerking over de melodie van lied 827  
    van Simon de Zee (geb. 1930) 

Aansteken paaskaarsen 

Welkom 

Bemoediging 

Gebed om ontferming  

Zingen   Psalm 27: 1 en 7 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing   Genesis 18:16-33 (NBV 2004) 
16. Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen 
mee om hun uitgeleide te doen. 17. De HEER dacht: Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden 
wat ik van plan ben? 18. Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle 
volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. 19. Want ik heb hem uitgekozen, hij 
moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door 
rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. 
20. Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun 
zonden zijn ongehoord groot. 21. Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb 
gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ 
22. Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. 23. 
Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de 
onschuldigen het leven benemen? 24. Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u 
die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig 
onschuldige inwoners? 25. Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten 
omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u 
toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 26. De 
HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele 
stad vergeving schenken.’ 27. Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan 
te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28. stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, 
zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet 
verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ 29. Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er 
maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30. Toen zei hij: ‘Ik hoop dat 
u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal 
het niet doen als ik er dertig aantref.’ 31. Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te 
spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die 
twintig.’ 32. Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag 
iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’ 
33. Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde 
terug naar de plaats waar hij woonde. 



Zang    Lied 322: 1 en 2 

Verkondiging 

Zang    Lied 827: 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen  bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel tijdens de mededelingen: Koraalbewerking over de melodie van lied 827  
van Jan D. van Laar (geb. 1936) 

Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel   Trumpet Air van Paul Bryan (geb. 1950) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Henk Boter - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Marieke Boter - ouderling van dienst; Astrid Krispijn - diaken van dienst 

Technische realisering van de videodienst: 
Beeld - Mark Zwijsen; Geluid - Jochem Labots  
Montage - Mark Zwijsen; Webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 21 juni tot en met zaterdag 27 juni zijn de collectedoelen: 
• 1e collecte: Opvang en hulp voor ontheemden in Colombia  
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Huur en onderhoud van kerkelijke gebouwen 

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 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. ‘21 juni 2020, De Verbinding’. 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

