
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Zondag 6 juni 2021 - 2e na Pinksteren 

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  8b: 1, 2, 3, 4 en 5


Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 154a: 1 t/m 13


DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing  Psalm 148  (vertaling: Gerard Swüste, ‘Altijd hetzelfde lied’) 

1  Zing voor hem! 
    Zing voor de Levende vanuit de hemel,  
    zing voor hem in den hoge! 
2  Zing voor hem, al zijn engelen, 
    zing voor hem, heel zijn hemelse koor! 
3  Zing voor hem, zon en maan, 
    zing voor hem, alle stralende sterren! 
4  Zing voor hem, jij zevende hemel 
    en het water boven de hemel! 
5  Laten ze zingen voor de naam van de Levende,  
    want hij sprak en ze waren geschapen,  
6   hij zorgde ervoor dat ze er zijn, voorgoed,  
     hij schiep een wetmatigheid, onveranderlijk. 
7   Zing voor hem vanaf de aarde, 
     zeemonsters, draaikolken, jullie allemaal,  
8   vuur, hagel, sneeuw en dauw, 
     storm die zich houdt aan zijn woord. 
9   jullie, bergen en alle heuvels, 
     fruitbomen en alle ceders, 
10 jullie wilde dieren en al het vee,  
     kruipende dieren en gevleugelde vogels,  



11 koningen van de aarde en alle landen, 
     vorsten en alle rechters op aarde. 
12 Jongens en meisjes,  
     oud en jong! 
13 Laten ze zingen voor de naam van de Levende,  
     want zijn naam alleen is hoog verheven,  
     zijn macht over hemel en aarde. 

14 Hij heeft zijn mensen zelfbewust gemaakt,  
     zingen zullen zij allen die hem trouw zijn,  
     de kinderen van Israël, 
     de mensen die hem nabij zijn. 
     Zing voor hem! 

Verkondiging 

Zang    Lied 880: 1, 2,3 en 4


GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden   dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen    
Muziek tijdens de digitale mededelingen: Präludium in F van Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780) 

Zegen 

Orgelspel Koraalbewerking over de melodie van psalm 8 van Daan Manneke (geb. 1939) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Jorine de Klerk - voorganger 
Theo Krispijn - ouderling van dienst; Wim Plantenga - diaken van dienst 

Muzikale medewerking 
Maarten Boonstra - orgel 
Myrte de Geus, Astrid Krispijn, René Venema, Hans Nuhoff - zang

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

Voor zondag 6 juni - zaterdag 12 juni 
    • 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.  ‘6 juni 2021, De Verbinding’ 

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

http://www.deverbindingleiden.nl/

