Wijkgemeente Den Haag West - zondag 13 juni 2021 – 3e na Pinksteren
Voorganger:
dr. Paul Sanders
Ouderling: Aaltje Visser
Lector: Joke Verhave
Organist/pianist: Warner Fokkens
Kinderkerkleiding: Jasmine Coviello
Zang:
Anja Drost
Koster: Leonore Brons en Jos Vermeulen
Cameraman: Theus van den Broek

Klokgelui
Orgelspel over

Lied 215

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

Welkom
Aanvangslied

Lied 207: 1, 2

De trouw en goedheid van de Heer

Ambtsdrager:
Allen:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm van de zondag

Psalm 146: 1, 4

Zing, mijn ziel, voor God uw Here

Smeekgebed
Kyrie

Lied 301f

Heer, ontferm u

Glorialied

Lied 869: 1, 6

Lof zij de Heer, ons hoogste goed

Bemoediging
Drempelgebed

Gebed van de zondag
Eerste lezing:

Handelingen 4: 32 - 37
Het gemeenschappelijk bezit
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. 33 De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de
Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. 34 Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een
stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen 35 en 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. 37 Hij bezat een akker, die hij
verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.
Zang:

Lied 276: 3

Tafel van Een, brood om te weten

Tweede lezing:
Handelingen 5: 1 - 11
1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2 maar 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? 4 Je 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.’ 5 Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en
stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. 6 Enkele jongemannen wikkelden hem in een
lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.

-2-

7

Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. 8 Petrus vroeg
haar: ‘Zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: ‘Ja, voor dit
bedrag.’ 9 Daarop 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.’ 10 Onmiddellijk 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. 11 De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.

Pianospel

Lied 848

Al wat een mens te kennen zoekt

Psalm 103

Zegen, mijn ziel, de grote Naam des Heren

Overdenking
Orgelimprovisatie
Mededelingen
Collectes:

De 1e collecte is voor het Straatpastoraat rekeningnr. NL10 ABNA 0444 444 777
t.n.v. Protestantse Kerk Missionair Werk o.v.v.: collecte missionair werk juni
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente rekeningnr. NL21 INGB 0000 510250
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v.: collecte 13 juni

Gebeden:
Slotlied

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)
Lied 838: 1, 4

O grote God die liefde zijt

Zending en zegen (staande met gesproken: Amen)
Orgelspel over

Lied 849

(gemeente weer zitten)

Zoek de wegen van de wijsheid

Hierna op aanwijzing van de koster verlaten we de kerk. Bij de uitgang zijn de twee collectes.

