
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Zondag 5 september 2021 - 15e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel  Uit Partita ‘Quemadmodum’ over psalm 42:  
   variatie VII van Toon Hagen (geb. 1959) 
  
Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Psalm van de zondag  ‘Zoals een hert naar water smacht’ - cantorij 
  naar Ps. 42/43; tekst: Sytze de Vries; traditionele Schotse melodie 
   
Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 304: 1, 2 en 3 - cantorij 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing   Psalm 42 (vertaling: Niek Schuman) 
1    Met muziekbegeleiding;  
 beurtzang van het Korachgilde. 

2    Zoals een hert hunkert naar stromen vol water, 
 zo hunkert, o God, mijn ziel nu naar u. 
3    Naar God dorst mijn ziel, 
 naar God die doet leven: 
 wanneer mag ik komen 
 om Gods bestaan te aanschouwen? 
4    Mijn tranen zijn mij tot brood, 
 bij dag en bij nacht, 
 door wat men mij dagelijks toevoegt: 
 ‘Waar is toch jouw God?’ 
5    Moet ik hieraan denken, 
 dan schiet mijn ziel in mij vol: 
 hoe ik in processie 
 ooit optrok naar het huis Gods, 
 onder gedruis van dankliederen 
 in een golvende feeststoet. 
6    Wat krimp je ineen, mijn ziel, 
 zo mistroostig in mij? 
 Blijf hopen op God, 
 eens zal mijn dank hem weer gelden: 
 ‘Bevrijding van mijn bestaan – mijn God!’. 
7    Ineen krimpt mijn ziel in mij: 
 ik moet aan u denken vanuit het Jordaanland 
 en het Hermonmassief, 
 vanuit het gebergte Mits’aar. 
8    Oerkolk na oerkolk 
 roept het geraas van uw stortvloeden op; 
 al uw brandingen, al uw brekers, 
 zij slaan over mij heen. 



9    Bij dag zal, op gezag van JHWH, 
 zijn genade mijn gezel zijn, 
 bij nacht een lied voor hem, 
 een gebed tot de God van mijn leven. 
10  Ik moet God, mijn steenrots, toevoegen: 
 ‘Waarom vergeet ge mij, 
 waarom loop ik in rouwkleding, 
 verdrukt door de vijand?’. 
11  Een steek in mijn gebeente 
 is mij de hoon van mijn haters, 
 als zij mij dagelijks toevoegen: 
 ‘Waar is toch jouw God?’. 
12  Wat krimp je ineen, mijn ziel, 
 wat ben je mistroostig in mij? 
 Blijf hopen op God. 
 Eens zal mijn dank hem weer gelden: 
 ‘Bevrijding van mijn bestaan – mijn God!’. 

Verkondiging 

Zang    Lied 942: 1, 2 en 3 - allen 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen    
Muziek tijdens de digitale mededelingen en digitale collecte: uit Partita ‘Quemadmodum’ over psalm 42: 
koraal en variatie VI van Toon Hagen (geb. 1959) 

Slotzang  Lied 978: 1, 3 en 4 - allen 

Zegen  afgesloten met gezongen amen - allen  

Orgelspel        Uit Partita ‘Quemadmodum’ over psalm 42:  
  variatie IV en koraal van Toon Hagen (geb. 1959) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger 
Marieke Boter - ouderling van dienst;  Wim Plantenga - diaken van dienst 
Maarten Boonstra - orgel 
Erni Kwast, Astrid Krispijn, Theo Krispijn, Hans Nuhoff - zang

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

Collecten voor zondag 5 september - zaterdag 11 september 
    • 1e collecte: Kerk in Actie: De kerk in Ghana 
    • 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.  ‘5 september 2021, De Verbinding’  

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

http://www.deverbindingleiden.nl

