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Orgelspel  

Welkom   

Aanvangspsalm 72: 1 en 4   

Bemoediging en groet  

Kyriegebed 

Lied 305      

Gebed  

Schriftlezing: Deuteronomium 15: 7-11  
7 Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal geven 

toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U 

mag uw hand niet op de zak houden, 8 maar u moet diep in de buidel tasten 

en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. 9Wees niet zo laaghartig om bij uzelf 

te denken: Het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan – 

waardoor u de ogen sluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met 

lege handen laat gaan. Als hij dan de HEER zijn nood klaagt om wat u hem 

hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. 10Geef hem dus 

ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles 

wat u doet en onderneemt. 11Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom gebied 

ik u vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er 

slecht aan toe is. 

Lied 718 

Schriftlezing: Lucas 16: 19-31   
19Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen 

gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20Een bedelaar 

die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21 

Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke 



man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22Op 

zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om 

aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23Toen hij 

in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de 

verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: “Vader Abraham, heb 

medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn 

vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze 

vlammen.” 25Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het 

goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk 

heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26Bovendien ligt er een 

wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat 

niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27Toen zei de 

rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader 

stuurt, 28want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze 

niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29Abraham zei: “Ze 

hebben Mozes en de Profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30De rijke man 

zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, 

zullen ze tot inkeer komen.” 31Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en 

de Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand 

uit de dood opstaat.”’ 

Lied 157a: 1, 3 en 4  

Verkondiging  

Lied 838 

Dankzegging – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 

Mededelingen door ouderling van dienst    

Slotlied 747: 1, 4, 5 en 8 

Zegen 

Orgelspel 

 

 



Doelomschrijving: 

“Een medemens laat je niet in eenzaamheid sterven”. 

Hospice Wassenaar biedt een bijna-thuis situatie voor ongeneeslijk 

zieken zonder onderscheid te maken op basis van geloof, politieke 

overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. In Hospice Wassenaar 

ontvangen de gasten - en hun familie en vrienden - zorg, steun en begrip 

van de vrijwilligers en professionele medewerkers. Zij beogen zo 

optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste 

levensfase, gezien vanuit het perspectief van de gast. Hospice 

Wassenaar wil een aanvulling zijn op de reeds aanwezige zorg voor 

stervenden in de regio, opdat iedereen zelf kan kiezen welke zorg het 

beste bij hem of haar past. Vanuit een breder maatschappelijk 

perspectief wil het hospice een bijdrage leveren aan het verspreiden van 

kennis en ervaring op het gebied van stervensbegeleiding. 

Het Hospice Wassenaar staat open voor iedere ongeneeslijk zieke met 

een levensverwachting van minder dan drie maanden, zonder 

onderscheid te maken op basis van geloofs -of politieke overtuiging, 

leeftijd en/ of financiële draagkracht. 

De collecte wordt verdeeld tussen Diaconie en kerk 

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en 

vanuit dit tegoed een 

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk 

 

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

