
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Zondag 30 mei 2021 - Trinitatis 

Orde van de dienst waarin Jeroen Baan het ambt van ouderling neerlegt 

VOORBEREIDING 

Orgelspel   Twee variaties over de melodie van psalm 8  
    van Toon Hagen (geb. 1959) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Psalm van de zondag  8c (voorzang / cantorij) 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 704: 1, 2 en 3 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing   Evangelie naar Johannes 3:1-21 (Willibrord 2012) 

1 Zo was er onder de farizeeën een man, Nikodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen 
behoorde. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: ‘Rabbi, we weten dat U als leraar van 
Godswege gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die U doet, wanneer God 
niet met hem is.’ 3 Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw 
geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Geboren worden?’ zei Nikodemus. ‘Hoe kan 
dat wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om 
geboren te worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie geboren wordt uit 
water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. 6 Wat uit vlees geboren is, is 
vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Wees dus niet verwonderd als Ik u zeg dat jullie 
opnieuw geboren moeten worden. 8 De Geest is als de wind: hij waait waar hij wil; je hoort hem 
waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die 
geboren is uit de Geest.’ 9 Daarop zei Nikodemus: ‘Maar hoe kan dat dan?’ 10 Jezus antwoordde: 
‘U bent degene die Israël moet onderrichten en u begrijpt dit niet? 11 Waarachtig, Ik verzeker u: we 
spreken over wat we weten, en we getuigen van wat we hebben gezien, en toch nemen jullie ons 
getuigenis niet aan. 12 Als jullie al niet geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de aarde, hoe 
zullen jullie dan geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de hemel? 13 Alleen Hij die uit de 
hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen: de Mensenzoon. 
14 Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de 
Mensenzoon omhoog worden geheven, 15 zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit. 
16 Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft 



geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. 17 Want 
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem 
de wereld te redden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al 
veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 19 En dit 
oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de 
duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. 20 Wie kwaad doet, haat het licht: hij 
komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; 21 maar wie de 
waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’ 

Verkondiging 

Zang    Lied 353: 1, 2, 3 en 4 

NEERLEGGEN AMBT  afgesloten met: 921 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden   dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen    
Muziek tijdens de digitale mededelingen: Koraalbewerking over lied 353  
van Nico van den Hooven (1933 - 1991) 

Zegen 

Orgelspel   Koraalbewerking over lied 704 van Cor Kee (1900 - 1997) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger 
Peter Baan - ouderling van dienst; Emmy Bergsma - diaken van dienst 

Muzikale medewerking 
Maarten Boonstra - orgel 
Erni Kwast, Astrid Krispijn, Theo Krispijn, Hans Nuhoff - zang

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

Voor zondag 30 mei - zaterdag 5 juni 
    • 1e collecte: Het werk van Diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Jong Protestant (landelijk) 

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.  ‘30 mei 2021, De Verbinding’  

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

http://www.deverbindingleiden.nl

