
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Alternatieve kerkdienst op zondag 7 juni 2020 - Trinitatis 

Orgelspel   Koraalvariatie over psalm 8  
    van Wim van Beek (1930 - 2017) 

Aansteken paaskaarsen 

Welkom 

Bemoediging 

Gebed om ontferming  

Zingen   Psalm 8: 1 en 6 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing   Handelingen 8:26-40 (NBV 2004) 
26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van 
Jeruzalem naar Gaza.’ 27. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar 
kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van 
Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar 
God te aanbidden 28. en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29. De 
Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30. Filippus haastte zich naar hem toe 
en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31. De 
Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit 
om in te stappen en bij hem te komen zitten. 32. Dit was het schriftgedeelte dat hij las: 

Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; 
als een lam dat stil is bij zijn scheerder 
deed hij zijn mond niet open. 
33. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, 
wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 
Want op aarde leeft hij niet meer. 

34. De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf 
of over een ander?’ 35. Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, 
waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 36. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar 
water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ 38. Hij liet 
de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus 
hem doopte. 39.  
Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch 
zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 40. Filippus kwam terecht in Azotus; van 
daar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam. 

Zang    Lied 345: 1, 2 en 3 

Verkondiging 



Zang    Lied 984: 1, 4, 5 en 6 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen   bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel tijdens de mededelingen:  
Twee koraalvariaties over de melodie van lied 984 van Folkert Grondsma (1944 - 2000) 

Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel   Koraalvoorspel over Allein Gott in der Höh’ sei Ehr  
    van Johann Michael Bach (1648 - 1694) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Peter Baan - ouderling van dienst; Wim Plantenga - diaken van dienst 

Technische realisering van de videodienst: 
Beeld - Martin Vreeken; Geluid - Jan Hendrik Labots  
Montage - Mark Zwijsen; Webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 7 juni tot en met zaterdag 13 juni zijn de collectedoelen: 
• 1e collecte: Diaconie  
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers 

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. ‘7 juni 2020, De Verbinding’. 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

