
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 6 september 2020 - 13e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel       Koraalbewerking over lied 103c  
    van Jan D. van Laar (geb. 1936) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Psalm 103c: 1, 2 en 3 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 146a: 1, 2 en 4 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezing  Deuteronomium 5:1-10 (HSV 2010) 

1 Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: Luister, Israël, naar de verordeningen en 
bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. 
2 De HEERE, onze God, heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. 3 Niet met onze vaderen 
heeft de HEERE dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. 4 Van 
aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het 
vuur 5 (ik stond in die tijd tussen de HEERE en u in, om u het woord van de HEERE bekend te 
maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op).  
Hij zei: 6 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 
7 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 8 U zult voor uzelf geen beeld maken, 
geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden p de aarde of in het water onder de 
aarde is. 9 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, 
ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde 
en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten; 10 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden 
van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 

Verkondiging 

Zang  Lied 311: 1, 2, 3, 4, 5 en 6   



GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: koraalbewerking over lied 146a van Jan D. van Laar (geb. 1936) 

Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel        Koraalbewerking over lied 320 van Evert Westra (geb. 1921) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Marleen Kruijt-de Ruijter - ouderling van dienst; Emmy Bergsma - diaken van dienst 
Leden van de cantorij: … 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Beeld - Martin Vreeken; geluid - Martin Stapper; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 6 tot en met zaterdag 12 september zijn de collectedoelen: 
 • 1e collecte: Werelddiaconaat: Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek 
 • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
 • 3e collecte: Huur en onderhoud van kerkelijke gebouwen 

U kunt digitaal bijdragen met de app Givt. Met deze app kunt u de hele week nog uw bijdragen 
geven, tot en met de zaterdag na de kerkdienst. Voor gebruik van de app is eenmalige registratie 
nodig.  
‘Collecte 1’ staat vermeld; ‘collecte 2’ en ‘collecte 3’ dienen desgewenst door u toegevoegd te 
worden.  

In de app kiest u uit de lijst gebouwen ‘Vredeskerk’ of scant u onderstaande QR-code (elke week 
dezelfde). 

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 september 2020, De Verbinding’ 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

