
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Alternatieve kerkdienst op zondag 28 juni 2020 - 4e zondag na Pinksteren 

Orgelspel   Koraalbewerking over psalm 24  
    van Jan Welmers (geb. 1937) 

Aansteken paaskaarsen 

Welkom 

Bemoediging 

Gebed om ontferming  

Zingen   Psalm 24: 1 en 2 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing   Genesis 11:1-9  (NBV 2004) 
1. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2. Toen de mensen in oostelijke richting 
trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3. Ze zeiden tegen elkaar: 
‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze 
als stenen, en aardpek als specie. 4. Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in 
de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid 
raken.’ 5. Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het 
bouwen waren. 6. Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en 
wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun 
bereik. 7. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze 
elkaar niet meer verstaan. 8. De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw 
van de stad werd gestaakt. 9. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER 
verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen 
over de hele aarde. 

Zang    Lied 978: 1, 3 en 4 

Verkondiging 

Zang    Lied 993: 1, 2, 5, 6 en 7 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen  bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel tijdens de mededelingen: Joy II van Ad Wammes (geb. 1953) 

Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel   Koraalbewerking over psalm 24 van Johan van Dommele (geb. 1927) 



Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Bert Boter - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Theo Krispijn - ouderling van dienst; Emmy Bergsma - diaken van dienst 

Technische realisering van de videodienst: 
Beeld - Martin Vreeken; Geluid - Bram van Rossen  
Montage - Sarah Baan; Webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 28 juni tot en met zaterdag 4 juli zijn de collectedoelen: 
• 1e collecte: Diaconie 
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers 

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. ‘28 juni 2020, De Verbinding’. 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

