ORDE VAN DIENST
Zondag 28 juli 2019

‘Een vreemd verhaal’

Zesde zondag van de zomer
Voorganger Angeliek Knol, organist Leonard Seeleman, ouderling Gert
Dannenberg, diaken Henk Vonk.
Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg
zult vinden in deze gemeente.

VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering
Voorganger:
.....
eeuwige God, wees ons genadig
Allen:
EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.
Zingen

‘Dit is een morgen’ Lied 216: 1, 2, 3
We gaan zitten

Gebed om ontferming
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld
…
Kyrie en Gloria ‘U alle eer’ Lied 299e
Kinderlied: ‘Zonne en maan, water en wind’ Lied 303: 1, 2
Met de kinderen
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst
HET WOORD
Voorganger: De Heer zal bij u zijn.
Allen:
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Gebed bij de opening van het woord
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Eerste lezing: Handelingen 4: 32-37
32

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig
samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk
eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. 33De apostelen
bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus,
en God begunstigde allen rijkelijk. 34Niemand onder hen leed enig gebrek:
wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst
naar de apostelen 35en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld
naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.
36
Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen
de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de
vertroosting’ betekent. 37Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij
het geld naar de apostelen bracht.
Zingen: ‘Die chaos schiep tot mensenland’ Lied 322: 1
Tweede lezing: Handelingen 5:1-11
51Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens
een stuk grond, 2maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn
vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen.
3
Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden
en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van
het stuk grond achter te houden? 4Je had het immers niet hoeven te
verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch
kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen?
Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ 5Bij het horen van deze
woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam
schrok hevig. 6Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade,
droegen hem naar buiten en begroeven hem.
7
Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er
gebeurd was. 8Petrus vroeg haar: ‘Zeg me, heb je het stuk grond voor dit
bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: ‘Ja, voor dit bedrag.’ 9Daarop zei
Petrus: ‘Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Heer te
trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur,
en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ 10Onmiddellijk viel ze voor zijn
voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze
haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar
man. 11De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote
schrik bevangen.
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Zingen: ‘Dat boek waarin getekend staan’ Lied 322: 2, 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ Lied 992: 1-4
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT,
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW KONINKRIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD,
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN.
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE.
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID. AMEN.

Mededelingen en bloemengroet
Inzameling van de gaven
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop aan de zijkant van de
collectezak.

1. Diaconie: schuldhulpmaatje
2. Kerk
Slotlied: ‘God zal je hoeden’ Lied 426 (2x in het Nederlands, 1x in het
Engels)
Zegen
Allen:

A - MEN.

Uitleidend orgelspel
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Mededelingen
Vanavond is er in deze kerk om 19.00 uur een zomeravonddienst:
Anglicaanse Evensong – The Choir of St. Peter’s Church, St. Albans o.l.v.
Nick Robinson; Alex Flood, orgel
Wegens de vakantie is het niet gelukt om gedurende de hele zomer oppas
te organiseren. Daarom zal er (ook) op aanstaande zondag, 4 augustus,
geen oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar zijn.
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