
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 7 maart 2021 

Derde zondag van de veertigdagentijd 

VOORBEREIDING 

Orgelspel       Koraalvoorspel over de melodie van lied 25a  
  van Herman Blekkenhorst (1914 - 2008) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Lied 25a: 1 en 2 

Kyrië - gebed om ontferming 

Kyriëlied   Lied 995: 1 en 2 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag 

Lezing  Evangelie naar Marcus 12:13-27 (Naardense Vertaling) 

13  Dan zenden ze tot hem  
 enkelen van de Farizeeërs en de Herodianen,  
 om hem op een woord te vangen. 

14  Die komen en zeggen tot hem:  
 leermeester, we weten  
 dat u waarachtig bent  
 en u over niets bekommert;  
 want u kijkt niet het aanschijn van mensen aan,  
 nee, u leert in waarachtigheid de weg van God;  
 is het geoorloofd  
 aan Caesar belasting af te geven, of niet?-  
 moeten wij afgeven of niet afgeven? 

15  Maar hij beseft hun onderhuidse oordeel  
 en zegt tot hen:  
 waarom stelt ge mij op de proef?-  
 brengt me een dinar, ik wil hem zien! 



16  Zij brengen er een. Hij zegt tot hen:  
 van wie is deze beeltenis en het opschrift?  
 Zij zeggen tot hem: van Caesar! 

17  Dan zegt Jezus tot hen:  
 geeft aan Caesar af wat van Caesar is  
 en aan God wat van God is!  
 Ze hebben zich verwonderd over hem. 

18  Er komen ook Sadduceeërs tot hem,  
 zij die zeggen dat er geen opstanding is,  
 en zij stellen hem een vraag en zeggen: 

19  leermeester, Mozes heeft ons voorgeschreven:  
 als van iemand een broer sterft  
 en hij laat een vrouw achter  
 maar laat geen kind na,  
 dat diens broer de vrouw moet nemen  
 en een nazaat moet doen opstaan  
 voor zijn broer (Deut. 25,5; Gen. 38,8); 

20  nu waren er eens zeven broers;  
 de eerste neemt een vrouw,  
 en als hij sterft laat hij geen nazaat na; 

21  de tweede neemt haar,  
 en als hij sterft  
 laat hij ook geen nazaat achter;  
 de derde evenzo; 

22  alle zeven laten ze geen nazaat na;  
 het laatst van allen sterft ook de vrouw; 

23  in de opstanding, wanneer zij opstaan,  
 van wie van hen zal zij dan (de) vrouw zijn?-  
 want alle zeven hebben ze haar  
 als vrouw gehad! 

24  Jezus brengt tot hen uit:  
 dwaalt ge niet?, daarom  
 dat ge van de Schriften geen weet hebt  
 en evenmin van de macht van God; 

25  want wanneer zij uit (de) doden  
 zullen opstaan, huwen ze niet  
 en worden ze niet uitgehuwelijkt;  
 nee, zij zijn als engelen in de hemelen; 

26  en omtrent de doden,-  
 dat zij worden opgewekt:  
 hebt ge in de boekrol van Mozes  
 bij de braamstruik niet gelezen  
 hoe God tot hem heeft gezegd  
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 en (nog steeds) zegt:  
 ík ben de God van Abraham, God van Isaak  
 en God van Jakob (Ex. 3,2-6)!- 

27  hij is niet een God van doden  
 maar van levenden;  
 ge dwaalt in véélvoud! 

Verkondiging 

Zang Lied 544: 1, 2, 3, 4 en 5 

GEBEDEN EN GAVEN 

Werken van Barmhartigheid 3: De vreemdelingen onderdak bieden 
Libanon - Theologisch onderwijs voor christenen in het Midden Oosten 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Twee variaties over de melodie van lied 995 van Piet Post (1919 - 1979) 

Zegen 

Orgelspel Uit het Haags Orgelboek: Caprice van Jos Laus (geb. 1953) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Sytze de Vries - voorganger; Maarten Boonstra - orgel; Astrid en Theo Krispijn - voorzangers 
Peter Baan - ouderling van dienst; Inge Feiken - diaken van dienst 

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

Voor zondag 7 maart tot en met zaterdag 13 maart zijn de collectedoelen: 
    • 1e collecte: Libanon - Theologisch onderwijs voor christenen in het Midden Oosten 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Voedselbank 

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.  ‘7 maart 2021, De Verbinding’  

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