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Orgelspel 

Welkom  

Psalm 89: 1 en 7    

Bemoediging en groet  

Kyriëgebed 

Lied 299e       

Met de kinderen 

Gebed  

Schriftlezing: Handelingen 16: 11-24   

11We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers 

naar Samotrake; de dag daarop voeren we verder naar Neapolis. 12Van daar 

reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In 

deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele 

dagen. 13Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, 

naar de plaats waar gewoonlijk werd gebeden. We gingen zitten en spraken 

de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. 14Een van onze toehoorsters 

was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en 

vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van 

Paulus. 15Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit 

met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem 

dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan. 
16Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, 

kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de 

toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld 

voor haar eigenaars. 17 Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde 

ze aan één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en 



verkondigen u hoe u gered kunt worden!’ 18 Dat ging verscheidene dagen zo 

door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de 

geest: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op dat-

zelfde moment ging de geest uit haar weg. 19 Toen haar eigenaars merkten 

dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en 

sleurden hen naar het marktplein, 20 waar ze hen voorleidden aan de stadsbe-

stuurders. Ze zeiden: ‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn 

Joden, 21die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet 

mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.’ 22Ook de ver-

zamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuur-

ders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stok-

slagen te straffen. 23Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, wer-

den ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaar-der opdracht 

kreeg hen streng te bewaken. 24Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar 

de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok.  

Lied 723  

Verkondiging  

Lied 763: 1, 2, 3 en 5    

Gebeden  

Mededelingen  

Lied 834   

Zegen  

       
 
Orgelspel  
 
 
 



Collectedoel 
 
Doelomschrijving 
Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al 
eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, 
vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood 
gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De 
Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De 
Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven 
vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor 
korte of langere duur. Daarnaast heeft een aantal maatschappelijke 
organisaties hier een werk - of vergaderplek.  De hulpverlening staat open 
voor iedereen, met speciale aandacht voor vluchtelingen, dak - en thuislozen, 
mensen die dreigen te vereenzamen en/of in dringende financiële problemen 
raken. Daarnaast ondersteunen zij ook enkele projecten in het buitenland. 
We sporen zelf actief maatschappelijke noden op en brengen die onder de 
aandacht van de bestaande hulpverlening. Indien nodig starten zij nieuwe 
hulpprojecten op en brengen die onder in zelfstandige organisaties. Helpt 
anderen helpen, zoals ondersteunen van kerkgemeenschappen in het 
opsporen en begeleiden van hulpvragen, ondersteunen nieuwe ideeën voor 
concrete hulpverlening en opkomende organisaties.  

 

• U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 
7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke 
activiteiten 

• via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en 
vanuit dit tegoed een donatie doen via de App 

• via SKG kunt door het scannen van onderstaande QR code uw 
donatie doen. 

 

 
 

 

https://www.pkn-wassenaar.nl/nieuws/id/1361/new-introductie-van-de-scipio-app-voor-onze-gemeente

