
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 25 april 2021 

Zondag Jubilate, 3e na Pasen 

VOORBEREIDING 

Orgelspel        Koraal en twee variaties over de melodie van lied 653  
   van Georg Böhm (1661 - 1733) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Psalm 66: 1, 2 en 3 

Kyrië - gebed om ontferming 

Gloria    Lied 868: 1, 2 en 5 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag 

Lezing Evangelie naar Johannes 10:11-18 (NBV 2004) 

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, 
iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en 
slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen 
uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede 
herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader 
ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één 
kudde zijn, met één herder. 17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer 
terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om 
het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ 

Verkondiging 

Zang Lied 653:1, 6 en 7 



GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Digitale mededelingen: bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Jazz-wals over de melodie van lied 653 van Thomas Riegler (geb. 1965) 

Zegen 

Orgelspel Koraalvoorspel over lied 868 van Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Jeroen Baan - voorganger  
Maarten Boonstra - orgel 
Martine Rooze en Frank Rooze - voorzangers 
Marieke Boter - ouderling van dienst 
Emmy Bergsma - diaken van dienst 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Martin Stapper 
Beeld - Mark Zwijsen 
Webmaster - Peter Baan 

Collectedoelen voor zondag 25 april - zaterdag 1 mei 

    • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij 

    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 

    • 3e collecte: Huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

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.  ‘25 april 2021, De Verbinding’  

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

