
 
ORDE VAN DIENST 

2e zondag na Trinitatis 
13 juni 2021 

Thema: Kapot 
Voorganger: ds. Marloes van Doorne 
Organist: Corné van Doorne - mmv Annet Pols (zang) 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 63: 1 
1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, – 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Psalm 86: 1 en 4 
1. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 
zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 

4. Leer mij naar uw wil te handelen, 
laat mij in uw waarheid wandelen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

Wetslezing 

Muziek  Christe, lux mundi - Lied 921 (Taizé) 
Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae. 

vertaling: 
Licht van de wereld, wie U volgt op uw weg, die heeft het licht van leven, levenslicht 

Lezen   Handelingen 4: 32 - 5: 11 
door Marjanne van de Mheen 
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. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding 
van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig 
gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de 
apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de 
gelovigen werd verdeeld. 



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. Hij bezat een akker, 
die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. 

Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk 
grond, maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en 
bracht de rest van het geld naar de apostelen. 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? 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.’ Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen 
wie dit ter ore kwam schrok hevig. Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, 
droegen hem naar buiten en begroeven hem. 
Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus 
vroeg haar: ‘Zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: ‘Ja, 
voor dit bedrag.’ 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.’ 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. De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, 
werden door grote schrik bevangen. 

Zingen  Lied 841 
1. Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 

2. geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt – 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 

4. Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 

Overdenking 

Orgelspel  

Gebeden 

Zingen  Lied 416: 1, 2 en 4 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



2. Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Wegzending en zegen 


