
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Zondag 2 januari 2022 - Epifanie (‘Verschijning’) 

VOORBEREIDING 

Orgelspel   Uit La Nativité du Seigneur: Le Verbe - muzikale meditatie  
 over Johannes 1 van Olivier Messiaen (1908-1992) 
 tijdens de muziek zijn er digitale mededelingen 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

ouderl.  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 489: 1, 2 en 3 

Kyrië gebed om ontferming  

Gloria Lied 986: 1, 2, 3 en 4 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing Evangelie naar Johannes 1:1-18 (NBV21) 
    
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het 
begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In 
het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om 
van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar 
hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld 
kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld 
Hem niet. 11 Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet 
ontvangen. 12 Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om 
kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk 
verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 
14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en 
wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van Hem 



getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want 
Hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: 17 de wet 
is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft 
ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem 
doen kennen. 

Verkondiging 

Muziek   Larghetto en Allegro uit sonate in g-moll (HWV 364)  
    van Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen bloemengroet en collecten 

Gebeden   dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotzang Lied 826: 1, 2 en 3 

Zegen   

Orgelspel        Koraalvariatie over ‘Wie groß ist des Allmächt'gen Güte' (MWV W 8) 
  van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

René Venema - voorganger 
Peter Baan - ouderling van dienst 
Wim Plantenga  - diaken van dienst 

Muzikale medewerking: 
Maarten Boonstra - orgel 
Chris de Jonge - hobo 
Cantorij in kleine bezetting o.l.v. Maarten Boonstra:  
Aletta Douwes, Marijke Ouwerkerk, Bas Oerlemans, Hans Nuhoff 

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

Collecten voor zondag 2 - zaterdag 8 januari 
    • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden 
    • 3e collecte: Wijkkas Geloofsgemeenschap De Verbinding 

U kunt nu en 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. ‘2 januari 2022, De Verbinding’ 

Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden


