Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding
Zondag 24 oktober 2021 - 22e zondag na Pinksteren
VOORBEREIDING
Muziek

Twee orgelversetten over psalm 130 van Kees van Eersel (geb. 1944)

Welkom
Aansteken paaskaarsen

waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan

Stilte en bemoediging

gemeente gaat staan

ouderl.
allen
ouderl.
allen

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Zingen

Lied 903: 1 en 2

Kyrië

gebed om ontferming

Gloria

Psalm 65: 2

waarna de gemeente gaat zitten

DE SCHRIFT GEOPEND
Groet
Gebed van de zondag
Schriftlezing Psalm 130 (NBG 1951) en Lucas 7:36-43 (NBV 2004)
1 Een bedevaartslied.
Uit de diepten roep ik tot U, o Here.
2 Here, hoor naar mijn stem;
laten uw oren opmerkende zijn
op mijn luide smekingen.
3 Als Gij, Here, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,
Here, wie zal bestaan?
4 Maar bij U is vergeving,
opdat Gij gevreesd wordt.
5 Ik verwacht de Here,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord;
6 mijn ziel wacht op de Here,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.
7 Israël hope op de Here,
want bij de Here is goedertierenheid,
bij Hem is veel verlossing;
8 Hij zelf zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.
36 Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de farizeeër was
binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares

had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje
met geurige olie. 38 Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en
zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met
de olie. 39 Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet
was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. 40 Maar Jezus zei
tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. 41 ‘Er was eens een
geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander
vijftig. 42 Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van
de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ 43 Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie
hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’
Zingen

Lied 130A: 1 en 2

Verkondiging over Psalm 130:4 - ‘Bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.’
Zingen

Psalm 130: 1, 2 en 4

GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededelingen

bloemengroet en collecten

Gebeden

dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Muziek tijdens de digitale mededelingen en digitale collecte:
Orgelverset over psalm 130 van Kees van Eersel (geb. 1944)
Slotzang

Lied 662: 1, 3 en 4

staande gezongen

Zegen

afgesloten met gezongen amen

Muziek

Orgelverset over psalm 130 van Kees van Eersel (geb. 1944)

Aan deze dienst werd meegewerkt door:
ds Rien de Jonge - voorganger
Theo Krispijn - ouderling van dienst
Emmy Bergsma - diaken van dienst
Maarten Boonstra - orgel
Technische realisering van de uitzending op internet:
Geluid - Bram van Rossen; beeld - Gert Feiken; webmaster - Peter Baan
Collecten voor zondag 24 - zaterdag 30 oktober
• 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden
• 3e collecte: Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers
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. ‘24 oktober 2021, De Verbinding’
Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden

