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ORDE VAN DIENST 
Protestantse gemeente Bredevoort 27 juni 2021 

Thema: Ideaal en werkelijkheid  
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

Lector: Hans de Vries 
Organist: Joop Ormel 

 
(de liederen worden gezongen door de predikant ) 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom  
 
Orgelspel en zang: Lied 276:1,2,3 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet  
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
Van Jezus Christus, onze Heer. 
A: AMEN 
 
Verbindende woorden 
 
Orgelspel en zang: Lied 103: 1 
 
Kyriegebed  
Na ‘zo bidden wij’ zeggen wij samen: ERBARM U, HEER 
 
Orgelspel en zang: Lied 103: 3 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Handelingen 4:32 - 5:14 (door de lector) 
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? 
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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. 
De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen 
eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te 
voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven, een 
groot aantal mannen zowel als vrouwen. 
 
Orgelspel en zang: Lied 335 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Muziek: Lied 1005  
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
 
Collecte 
 
Miziek: Lied 418  
 
Zending en zegen 
V: Vervolg je weg met blijdschap en ga in vrede,  

gedragen door de Ene 
A: MOGEN WIJ VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN, 
V: bij alles wat ons te doen staat, 

alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 

A: MOGEN WIJ VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN, 
V: in het leven dat we samen delen, 

zo kwetsbaar als het is. 
A: MOGEN WIJ VANDAAG VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN, 

in ons verschillen en ons gelijken. 
V: Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 

Vader, Zoon en heilige Geest. 
A: AMEN. 
 
Afsluitende woorden 
 
Orgelspel 
  


