
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Zondag 3 oktober 2021 - 19e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Muziek  

Welkom 

Aansteken paaskaarsen waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

Stilte en bemoediging 

Zingen  Lied 281: 1, 2 en 3 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria   Lied 146c: 1 en 7 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing  Psalm 121 (NBV 2004) 

1 Een pelgrimslied. 

 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
 van waar komt mijn hulp? 
2 Mijn hulp komt van de HEER 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

3 Hij zal je voet niet laten wankelen, 
 hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4 Nee, hij sluimert niet, 
 hij slaapt niet, 
 de wachter van Israël. 

5 De HEER is je wachter, 
 de HEER is de schaduw 
 aan je rechterhand: 
6 overdag kan de zon je niet steken, 
 bij nacht de maan je niet schaden. 

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
 hij waakt over je leven, 
8 de HEER houdt de wacht 
 over je gaan en je komen 
 van nu tot in eeuwigheid. 



Zingen Lied 801: 1 en 2 

Verkondiging 

Zingen Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 

GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen  bloemengroet en collecten  

Gebeden    dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Tijdens orgel- of pianospel zijn er de digitale mededelingen en digitale collecte. 

Slotzang Lied 423: 1, 2 en 3 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

Muziek         

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
ds Chris de Jonge - voorganger 
Marieke Boter - ouderling van dienst 
Emmy Bergsma - diaken van dienst 
Maarten Boonstra - orgel, piano 

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

Collecten voor zondag 3 - zaterdag 9 oktober 
    • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Kerk in Israël (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.  ‘3 oktober 2021, De Verbinding’  

In de dienst van  zondag 10 oktober wordt het ambt van ouderling neergelegd door Marieke Boter 
en het ambt van diaken door Thijs van Varick. Aan een tweede termijn van diaken, resp. ouderling-
kerkrentmeester beginnen Emmy Bergsma en Wim Timmermans. 

In de dienst van zondag 17 oktober wordt de doop bediend aan Alan Oscar Stevenson, zoontje van 
Adrie Seldenrijk en Sean Stevenson, broertje van Aiden. 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

