
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Alternatieve kerkdienst op zondag 14 juni 2020 - 2e zondag na Pinksteren 

Orgelspel   Koraalbewerking over de melodie van lied 680  
    van Wim van Beek (1930 - 2017) 

Aansteken paaskaarsen 

Welkom 

Bemoediging 

Gebed om ontferming  

Zingen   Psalm 33: 5 en 8 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing   Handelingen 11:19-30; 12:24-13:1 (NBV 2004) 
11:19. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van 
Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods 
boodschap uitsluitend aan de Joden. 20. Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar 
Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie 
van de Heer Jezus. 21. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het 
geloof in de Heer. 22. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men 
besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. 23. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in 
zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te 
zijn en trouw te blijven aan de Heer. 24. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld 
was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. 
25. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, 26. en toen hij hem gevonden had, 
nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en 
gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst 
christenen werden genoemd. 
27. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. 28. Een van hen, die 
Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden 
getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. 29. De leerlingen besloten 
dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij 
30. en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen. 
(…) 
24. Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. 25. Barnabas en Saulus 
keerden terug uit Jeruzalem na daar hun gift overhandigd te hebben. Ze namen Johannes Marcus 
met zich mee. 
13:1. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die 
Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en 
Saulus. 

Zang    Lied 680: 1, 4 en 5 



Verkondiging 

Zang    Lied 530: 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen  bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel tijdens de mededelingen: Joy I van Ad Wammes (geb. 1953) 

Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel   Koraalbewerking over de melodie van lied 680  
    van Johann Pachelbel (1653 - 1706) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Jos Wolthaus - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Marleen Kruijt-de Ruijter - ouderling van dienst; Inge Feiken - diaken van dienst 

Technische realisering van de videodienst: 
Beeld - Gert Feiken; Geluid - Martin Stapper  
Montage - Sarah Baan; Webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 14 juni tot en met zaterdag 20 juni zijn de collectedoelen: 
• 1e collecte: Diaconie  
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Dorpskerken binnen de PKN 

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 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. ‘14 juni 2020, De Verbinding’. 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

