
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 2 mei 2021 

Zondag Cantate 

VOORBEREIDING 

Orgelspel         Koraalvoorspel uit opus 67 over lied 653  
    van Max Reger (1873 - 1916) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Psalm 98: 1, 3 en 4 

Kyrië - gebed om ontferming 

Gloria    Lied 653: 1, 5 en 7 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag 

Lezing Evangelie naar Johannes 15:1-8 (NBV 2004) 

1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht 
draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten 
draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in 
jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie 
geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als 
iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 
Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken 
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, 
kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 
wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 

Verkondiging 

Zang Lied 656: 1, 2 en 3 



GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Digitale mededelingen: bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Koraalvoorspel over lied 653 van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Zegen 

Orgelspel Präludium und Fuge in a BWV 559,  
  toegeschreven aan Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger; Maarten Boonstra - orgel;  
Anneke Lems en Peter Galjaard - zang 
Peter Baan - ouderling van dienst; Inge Feiken - diaken van dienst 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Bram van Rossen; beeld - Martin Vreeken; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 2 mei - zaterdag 8 mei 
    • 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.  ‘2 mei 2021, De Verbinding’  

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

