Maartenskerk
Zondag 13 oktober 2019
4e zondag van de herfst
orde van dienst

Orgelspel
Als het klokje luidt worden we stil
Welkom
Muziek - Heut’ triumphiret Gottes Sohn
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen als aanvangslied: Psalm 139: 1 en 2
-we gaan zittenGebed van toenadering

Wij zingen: Als je geen liefde hebt voor elkaar (couplet 1, 2 en 4)
Uit: Hanna Lam /Wim ter Burg, Verzamelbundel Alles Wordt Nieuw,
bijbelliederen voor de jeugd, III,19

refrein

2.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet
worden Gods woorden verbogen. Refrein.

4.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen. Refrein.

Kindermoment
-de kinderen gaan naar de kindernevendienst2

Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing: Handelingen 4: 32 - 37
32De 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.
36Een 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.

Wij zingen Lied 686: 1 en 2
Lezing: Handelingen 5: 1 - 11
1Een 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. 3Maar 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.
7Ongeveer 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.

Wij zingen Psalm 139: 13 en 14
Verkondiging
3

Verstillend moment - muziek
Wij zingen Lied 1000: 1, 4 en 5
Mededelingen en collecten
-de kinderen terug uit de kindernevendienstDankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald
worden

Wij zingen als slotlied Lied 967: 1, 2, 6 en 7
Wegzending en Zegen
God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.
Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.
Zo zegent ons God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen
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