
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 2 augustus 2020 - 9e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel       Twee liedbewerkingen over lied 841  
    van Willem Vogel (1920 - 2010) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de dag  Lied 841: 1 en 2 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 995: 1 en 2 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezing    Matteüs 14:13-21 (NBV 2004) 
13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon 
zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. 14 Toen 
hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun 
zieken. 
15 Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen 
plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te 
kopen.’ 16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 17 Ze antwoordden 
hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18 Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 19 En 
nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de 
twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan 
de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20 Iedereen at en werd verzadigd, en 
toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21 Er hadden 
ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. 

Verkondiging 

Zang    Lied 383: 1, 2, 3, 4 en 5   



GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Twee variaties over lied 383 van Folkert Grondsma (1944 - 2000) 

Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel       Koraalvoorspel over lied 841 van Johan Beeftink (geb. 1941) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Jeroen Bellwinkel - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Peter Baan - ouderling van dienst; Astrid Krispijn - diaken van dienst 
Leden van de cantorij: Astrid Krispijn, Petra Bosch, Peter Galjaard, Theo Krispijn 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Beeld - Jochem Labots; geluid - Ronald Bos; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 2 tot en met zaterdag 8 augustus zijn de collectedoelen: 
• 1e collecte: Het werk van Diaconaal Centrum De Bakkerij 
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Huur en onderhoud 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 kiest u uit de lijst gebouwen ‘Vredeskerk’ of 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. ‘ 2 augustus 2020, De Verbinding’ 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

