
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Kerkdienst op zondag 22 november 2020 - 3e zondag van de Voleinding 

VOORBEREIDING 

Orgelspel        Koraalvoorspel over lied 1012 van Detleff Krüger (geb. 1948) 

Welkom  

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  1012: 1, 2, 3, 4 en 5 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 459: 1, 3, 4, 5 en 6 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezing Daniël 12 (NBV 2004) 
1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal 
een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk 
worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. 2 Velen van hen die slapen in de aarde, in het 
stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht 
en verafschuwd. 3 De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die 
velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4 Maar houd deze 
woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de 
kennis zal toenemen.’ 
5 Toen zag ik, Daniël, twee anderen staan, de ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de 
overkant. 6 Een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier 
bevond: ‘Hoe lang duurt het tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen?’ 7 Daarop 
hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief 
beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een 
halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al 
deze dingen zich hebben voltrokken.’ 8 Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe 
zal dit alles aflopen?’ 9 Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en 
verzegeld tot de eindtijd. 10 Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de 
wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de 
verlichten zullen het wel begrijpen. 11 En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft 
en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen 
verstrijken. 12 Gelukkig is de mens die blijft wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt. 
13 Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je 
bestemming te bereiken.’ 
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Verkondiging 

Zang  Lied 213: 1, 2, 3, 4 en 5 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Kort koraalvoorspel over lied 459 van Toon Hagen (geb. 1959) 

Zegen 

Orgelspel Twee koraalvariaties over lied 459 van Folkert Grondsma (1944 - 2000) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Frans Gijzel - voorganger; Maarten Boonstra - orgel 
Marieke Boter - ouderling van dienst; Wim Plantenga - diaken van dienst 
Leden cantorij: Anneke Lems, Janneke van Rossen, Peter Galjaard, Hans Nuhoff 

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

Voor zondag 22 tot en met zaterdag 28 november zijn de collectedoelen: 
    • 1e collecte: het werk van Diaconaal Centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Duurzaamheidsprojecten 

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.  ‘22 november 2020, De Verbinding’  

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

