
 
     

   
 
 
 
 

           Meeschrijfblad 
              Kerk en nevendienst. 
             Mijn naam ………………………………………… 

   Datum: zondag 26-6-2022  
   De dominee die preekt heet ……………. 

        

 
 



                                                                          

              

 
    
 
 

Dit gebeurt er allemaal in deze dienst: 
 
 

 
Vul de liedjes zelf in, 

          Welkom en afkondigingen 
 O  Zingen: ---------- 
 O  Stil bidden………Wat bidt jij? 

de dominee zegt het votum  
en groet ons namens de Here  God 

 O             Zingen:--------  
 O             Wetslezing: 
 O             Zingen------- 
 O   Bidden;   
            Kindermoment 
 O         Kinderlied: ------ 
 O        Schriftlezing:---------------- 
 O         Zingen---------                        
                 Verkondiging  
  O      Zingen:----------                                                                                                                                                                                      

         Dankgebed en Voorbeden 
 O  Collecte voor----------- 
 O  Zingen:----------- 
 O  Zegen, 
 O  Collecte voor ---------  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Handelingen 5 ,1-12                  
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. 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. 
Wonderbaarlijke genezingen 
12De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het 
volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van 
Salomo 
 


