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Klokluiden
Orgelspel:
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanZingen (staande): Psalm 72: 1 en 2
Votum Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet Vg:

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door
de Heilige Geest
Amen

Gm:

-allen gaan zittenKYRIË
Vg : Laten wij de Heer om ontferming aan roepen om de nood van deze
wereld en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Vg:

Laat ons bidden:
…
Heer, hoor ons als wij U bidden:

GLORIA: lied 705: 1 en 3
De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars
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Orgelspel – wij bereiden ons voor op het lezen uit de Schriften
Schriftlezing: 2 Samuël 1: 1-16
11Saul was gesneuveld en David had de Amalekieten verslagen en was al
weer twee dagen terug in Siklag. 2Op de derde dag liet zich iemand uit het
legerkamp van Saul aandienen. Hij had zijn kleren gescheurd en stof over
zijn hoofd geworpen. Bij David gekomen, boog hij diep voorover. 3‘Waar
komt u vandaan?’ vroeg David, en de man antwoordde: ‘Uit het legerkamp
van Israël. Ik ben ontkomen.’ 4‘Wat is er dan gebeurd?’ vroeg David ongerust. ‘De soldaten moesten vluchten,’ vertelde hij. ‘Velen van hen zijn gesneuveld, en ook Saul en zijn zoon Jonatan zijn omgekomen.’ 5‘Hoe weet u
zo zeker dat Saul en zijn zoon Jonatan dood zijn?’ vroeg David aan de
boodschapper die hem dit was komen vertellen. 6‘Ik was heel toevallig op
de Gilboa,’ antwoordde hij. ‘En daar stond Saul, leunend op zijn speer; de
strijdwagens en ruiters hadden hem al bijna te pakken. 7Hij keek om, en
toen hij mij zag, riep hij me bij zich. “Wat kan ik voor u doen, heer?” vroeg
ik, 8en hij vroeg: “Wie ben jij?” “Ik ben een Amalekiet,” zei ik, 9en toen zei
hij: “Kom hier en geef me de genadestoot. Want ik leef nog wel, maar de
dood heeft mij al in zijn greep.” 10Dus ik ging naar hem toe en gaf hem de
genadestoot, want ik begreep dat hij, nu de strijd verloren was, niet lang
meer te leven had. Toen nam ik hem zijn hoofdband en zijn armband af om
ze voor u mee te nemen, mijn heer.’ 11Hierop greep David zijn kleren en
scheurde ze, en ook al zijn mannen deden dat. 12Ze rouwden, jammerden en
vastten tot de avond viel voor Saul, zijn zoon Jonatan en het volk van
de HEER, het volk van Israël, omdat zij in de strijd waren gesneuveld. 13David vroeg aan de boodschapper die hem dit alles was komen vertellen: ‘Waar komt uw familie vandaan?’ ‘Ik ben een Amalekiet,’ antwoordde hij. ‘Mijn vader is hier als vreemdeling komen wonen.’ 14Daarop
vroeg David: ‘Hoe hebt u het gewaagd uw hand op te heffen tegen de
gezalfde van de HEER, en hem te doden?’ 15Hij riep een van zijn dienaren
bij zich en beval: ‘Kom hier, dood hem.’ En de dienaar stak hem
dood, 16terwijl David zei: ‘U hebt uw dood aan uzelf te wijten, want u hebt
uzelf met zoveel woorden beschuldigd door te zeggen: “Ik heb de gezalfde
van de HEER de genadestoot gegeven.”’
Zingen: lied 730
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Schriftlezing: Handelingen 16: 25-34
25

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar
hen. 26Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis
op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. 27De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag
dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om
zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. 28Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn
immers nog allemaal hier!’ 29De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar
binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. 30Hij bracht hen
naar buiten en vroeg: ‘Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te
worden?’ 31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ 32En ze verkondigden het woord van de Heer
aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. 33Hoewel het midden in de
nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna
werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. 34Hij bracht hen naar zijn woning
boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn
huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde.
Zingen: ‘Ooit steeg te midder nacht’ (melodie lied 650)
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Verkondiging
Zingen: lied 994
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven

voor Gehandicaptenrijdienst Leiderdorp
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voor de Kerk
voor het pastoraat
Zingen (staande): lied 425
Zegen
g. Amen
Voorganger in deze dienst is ds. Jilles de Klerk.
Organist Rijk Jansen
Doel diaconale collecte:
De diaconale collecte is aanstaande zondag bestemd voor Gehandicapten
(rij)dienst Leiderdorp. Sinds 1970 organiseert de Classis Leiden van de
Protestantse Kerken in Nederland (PKN) een kerkdienst voor en vooral met
mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden merendeels begeleid
door verwanten of (vrijwillige) begeleiders. De bezoekers komen o.a. uit
Swetterhage in Zoeterwoude-Dorp, Willem van den Bergh in Noordwijk en
Gezinsvervangende tehuizen uit de omgeving van Leiden. Daarnaast behoren o.m. ook ouders met (jonge) kinderen vaak tot onze gasten. Hoewel de
diensten uitgaan van de PKN, zijn mensen van een ander kerkgenootschap
of geloof ook van harte welkom.
Naast het organiseren en regelen van vervoer van en naar de kerk, zijn er
nog andere activiteiten zoals voorbereiding van de diensten, het op schrift
stellen van een (aangepaste) liturgie het organiseren, plannen van roosters
zowel voor voorgangers als vrijwilligers en ga zo maar door met als doel
een goede en fijne viering met elkaar te kunnen beleven.

6

Na de dienst bent u natuurlijk van harte welkom om even na te praten en
een kop koffie te drinken.
Bent u geï
nteresseerd in de activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Wassenaar,
raadpleeg dan de website: www.pkn-wassenaar.nl. Wanneer u specifiek
op de hoogte wilt blijven van de kerkdiensten in de komende weken, kunt u
zich de wekelijkse mailing PGWekelijks laten toesturen. De opgave-briefjes
liggen klaar op de leestafel.

7

