
Papendrecht  24 juli 2022  1 Korinte 16: 10-24  
Handelingen 18: 1-3, 18-28 

 
Orgelspel 
 
Lied voor de dienst: Hemelhoog 395: 1 en 2 
Moment van verstilling 
 
Welkom 
Aanvangslied - staande: Psalm 122: 1 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Klein Gloria 
 
Gebed om ontferming 
We zingen: Hemelhoog 436 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Moment met de kinderen – aansluitend kinderlied: Hemelhoog 551 
 
Schriftlezing: 1 Korinte 16: 10-24 (door lector Danny Nispeling) 
 
10Zorg ervoor dat u Timoteüs niet afschrikt wanneer hij bij u komt, want hij 
werkt net als ik ten dienste van de Heer. 11Dus niemand mag op hem neerzien. 
Zorg ervoor dat hij in vrede naar mij terug kan reizen, want ik zie uit naar hem 
en naar de broeders die met hem meereizen. 12Wat onze broeder Apollos 
betreft: ik heb er herhaaldelijk bij hem op aangedrongen om samen met de 
broeders naar u toe te gaan, maar hij wilde nu beslist niet vertrekken. Hij komt 
zodra hij de gelegenheid vindt. 
13Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 14Alles wat u 
doet, moet u met liefde doen. 
15Ik heb nog een verzoek aan u, broeders en zusters. U weet dat Stefanas en 
zijn huisgenoten als eersten in Achaje tot geloof gekomen zijn en dat ze zich in 
dienst van de heiligen hebben gesteld. 16Aanvaard hun gezag en dat van alle 
anderen die zich samen met hen zoveel moeite geven. 17Ik ben heel blij met de 
komst van Stefanas, Fortunatus en Achaïkus, want zij maken goed dat ik u moet 
missen. 18Ze hebben zowel u als mij nieuwe kracht gegeven. Houd zulke 
mensen in ere. 
19De gemeenten van Asia groeten u. Ook Aquila en Prisca en de gemeente die 
bij hen in huis samenkomt laten u, met wie zij in de Heer verbonden zijn, 



hartelijk groeten. 20Alle broeders en zusters laten u groeten. Groet elkaar met 
een heilige kus. 
21Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. 22Als iemand de Heer niet 
liefheeft – hij zij vervloekt! Maranata! 23De genade van de Heer Jezus zij met u. 
24Mijn liefde gaat uit naar u allen, met wie ik verbonden ben in Christus Jezus. 
 
We zingen: Psalm 72: 6 
Schriftlezing: Handelingen 18: 1-3, 18-28 (door lector Danny Nispeling) 
 
181Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte. 2Daar leerde 
hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw 
Priscilla uit Italië was gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden 
Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek, 3en omdat ze hetzelfde 
ambacht uitoefenden als hij – ze waren leerbewerker van beroep – trok hij bij 
hen in en ging bij hen werken. 
 

18Nadat Paulus nog geruime tijd bij de leerlingen had doorgebracht, nam hij 
afscheid en vertrok per schip naar Syrië, samen met Priscilla en Aquila. Voor 
zijn vertrek had hij in Kenchreeën zijn hoofd laten kaalscheren, omdat hij aan 
een gelofte gebonden was. 19Ze kwamen aan in Efeze, waar hij hen achterliet; 
zelf ging hij nog naar de synagoge om met de Joden te spreken. 20Op hun 
verzoek om langere tijd te blijven, ging hij niet in, 21maar hij nam afscheid met 
de woorden: ‘Ik zal later bij jullie terugkomen, als God het wil.’ Zo vertrok hij uit 
Efeze. 22Nadat hij in Caesarea aan land was gegaan, reisde hij via Jeruzalem, 
waar hij een bezoek bracht aan de gemeente, naar Antiochië.  
 

23Toen Paulus enige tijd in Antiochië had doorgebracht, vertrok hij voor een 
rondreis door Galatië en Frygië, waar hij alle leerlingen moed insprak. 
24Intussen arriveerde er in Efeze een uit Alexandrië afkomstige Jood, die 
Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man, die goed onderlegd was in de 
Schriften. 25Hij had onderricht gekregen in de Weg van de Heer en verkondigde 
geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij 
alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht. 26In de synagoge 
begon hij nu vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem 
hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem nog preciezer uit wat de Weg 
van God inhield. 27Toen hij naar Achaje wilde afreizen, moedigden de 
gemeenteleden hem aan en gaven hem een brief mee voor de leerlingen met 
het verzoek hem gastvrij te ontvangen. Na zijn aankomst bleek hij door Gods 
genade een grote steun te zijn voor de gelovigen, 28want hij slaagde erin de 



Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van de Schriften 
aan te tonen dat Jezus de messias is. 
 
We zingen: Lied 209 
Preek 
Muzikaal meditatief moment – aansluitend zingen we: Lied 287: 1, 2 en 5 
Kinderen en leiding komen terug uit de nevendienst 
 
Pastorale mededelingen 
Gebeden 
Collecte  
Slotlied – staande: Lied 978: 1 en 4  
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 


