
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 9 mei 2021 

Zondag Rogate 

VOORBEREIDING 

Orgelspel         Koraalbewerking over de melodie van psalm 91  
    van Gijs van Schoonhoven (geb. 1953) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Lied 91 A : 1, 2 en 3 

Kyrië - gebed om ontferming 

Gloria    Lied 726: 1 , 3, 4  en 5 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag 

Lezing Evangelie naar Johannes 15:9-17 (NBV 2004) 

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn 
liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden 
heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 
volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is 
geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je 
doet wat ik zeg. 15I k noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; 
vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt 
heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te 
gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 
Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 

Verkondiging 

Zang Lied 973: 1, 2, 3 en  4 



GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Digitale mededelingen: bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Koraalbewerking over lied 726 van Cor de Jong (geb. 1954) 

Zegen 

Orgelspel Voluntary van William Boyce (1711 - 1779) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Frans Gijzel - voorganger; Maarten Boonstra - orgel;  
Ria Swager en Hans Nuhoff - zang 
Theo Krispijn - ouderling van dienst; Wim Plantenga - diaken van dienst 

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

Voor zondag 9 mei - zaterdag 15 mei 
    • 1e collecte: Kerk in Actie: Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Jaarproject De Verbinding: ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’ 

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.  ‘9 mei 2021, De Verbinding’  

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

