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Gevangen omwille van Christus 
 
 
Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:  Zing, mijn ziel, voor God uw Here, Psalm 146: 1, 4 en 5 



 
Inleiding 
De apostel Paulus heeft zijn gevangenschap beleefd, niet als een kwelling waaraan hij zo snel 
mogelijk moest ontkomen. Hij heeft er een kans in gezien te getuigen voor machthebbers 
van de liefde van Christus. Zijn beroep op de keizer bracht hem (samen met zijn boodschap) 
in het centrum van de wereld, en via dat centrum kwam die boodschap ook bij ons. 
In de bijbel is Paulus de tegenpool van Jona. Hij wordt gebracht waar hij niet heen wilde, 
maar juist zo werd hij een instrument in Gods hand. Wat kunnen wij, die geobsedeerd zijn 
met ons gemak en ons genot, daarvan leren? 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan. 
Allen:  Kyrie eleison, Lied 301c 
 
Zingen:  Wij moeten Gode zingen, Lied 713 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek 
 
Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen:  De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jona 2: 2-11 
 
Zingen:  Zijt Gij mijn God, Lied 155: 1, 2 en 3  
 
Schriftlezing Brieven: Filippenzen 1: 12-26 
 
Zingen:  Lied 155: 4, 5 en 6  
 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 21: 18-23 
 
Zingen:  Lied 155: 7, 8 en 9 
 
Prediking 
 
Muziek 
 
Zingen:  O Heer, blijf toch niet vragen, Lied 649 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte Leprazending* 
 
Zingen: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, Lied 976 



 
Uitzending en zegen 
Allen:  Amen 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 

Afbeelding:  Zelfportret als apostel Paulus, Rembrandt, 1661 
 
Voorganger: Ds Jurjen Zeilstra 
Orgel:  Ies Nijman 
Ambtsdrager: Henny Burggraaf  
Zang:  vier zangers 
 
 
* Collecte Leprazending 
Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft. Elke 2 minuten krijgt iemand de 
diagnose: Jij hebt lepra. Zonder de juiste medische zorg leidt lepra vaak tot zichtbare 
handicaps en waaruit diepe armoede volgt. Mensen vermijden contact uit angst voor 
besmetting. Dit onrecht moet stoppen. Jij kunt hierbij helpen. 
Leprazending werkt wereldwijd om lepra te stoppen. De laatste 15 jaar is het aantal 
patiënten gedaald van 300.000 naar 200.000. Vanaf 2035 willen wij geen besmetting meer 
en dit kan, als we er op tijd bij zijn. Met uw hulp kunnen we besmetting, blijvende handicaps 
en sociale uitsluiting voorkomen.  
U kunt uw gift overmaken naar NL 67 RABO 0373 7118 16, Wijkdiaconie Regenboogkerk, 
o.v.v. Leprazending. 
 


