Zondagsbrief 26 juni 2022 Hervormde Gemeente Pernis.
http://www.hervormdpernis.nl

Kerkdienst
Voorganger is ds. G.J. Stougie en de organist is de heer Wim Ketting.
In deze dienst vindt de viering van het Heilig Avondmaal plaats.
Ziekenhuispatiënten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Mevrouw E. ’t Hart-Meijboom is thuisgekomen vanuit het ziekenhuis.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar
mevrouw J. Noordzij-Boender en mevrouw K. van den Houten.
Collectes
De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.
De Avondmaalscollecte is bestemd voor Open Doors.
U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.
Bankrekeningnummer Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.
Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.
Collecte Heilig Avondmaal: Open Doors
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot
wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en:
 We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien
we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
 In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en
lijden.
 Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde
christenen meevoelen en hen actief helpen.
Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26).
Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19).
En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.
Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken.
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Schriftlezingen: Handelingen 7 : 1-5, 35-39, 46-59 en Lukas 23 : 33-34, 44-46
Handelingen 7: 1-5, 35-39, 46-59 (NBV21)
1
De hogepriester vroeg: ‘Is dat waar?’ 2Stefanus antwoordde: ‘Broeders, vaders van ons volk, luister naar
wat ik u te zeggen heb. Toen onze voorvader Abraham nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in
Charan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem 3en zei: “Trek weg uit je land, verlaat je
familie, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.” 4Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën
en vestigde zich in Charan. Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land, waar u nu

woont. 5Hij gaf hem hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn
nakomelingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon. (…)
35
Het was deze Mozes die door zijn volksgenoten werd afgewezen met de woorden: “Wie heeft jou als
leider en rechter aangesteld?” Maar God zond hem als leider en bevrijder naar hen toe, door tussenkomst
van de engel die in de doornstruik aan hem verschenen was. 36Het was deze Mozes die het volk wegleidde
uit Egypte onder het verrichten van tekenen en wonderen, niet alleen in Egypte, maar ook bij de Rode Zee
en in de woestijn, veertig jaar lang. 37Mozes was het die tegen de Israëlieten zei: “God zal in uw midden
een profeet zoals ik laten opstaan.” 38Hij was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als
bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de Sinai tegen hem sprak, hij was het die
de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven. 39Maar onze voorouders wilden hem
niet gehoorzamen: ze wezen hem af en verlangden terug naar Egypte. (…)
46
David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jakob. 47Maar het was
Salomo die voor God een tempel bouwde. 48Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door
mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: 49“De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank.
Hoe zouden jullie dan een huis voor Mij kunnen bouwen – zegt de Heer –, een plaats waar Ik kan
rusten? 50Heb Ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?” 51Maar u bent halsstarrig, onbesneden van hart
en van oren; steeds weer verzet u zich tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. 52Wie
van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige
aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord, 53u die de wet
ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’ 54Toen ze dit hoorden,
werden ze razend op hem, ze knarsetandden van woede. 55Maar vervuld van de heilige Geest sloeg
Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand
stond, 56en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ 57Maar
ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. 58Ze
dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman
die Saulus heette. 59Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 60Hij
viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf
hij.
Lukas 23: 33-34, 44-46 (NBV21)
33
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze Hem, samen met de twee misdadigers,
de een rechts van Hem, de ander links. 34Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze
doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. (…)
44-45
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield
drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. 46En Jezus riep met luide stem:
‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.
ELB 409 / JdH 140: 1 en 3
1. Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

3. Die open poort leidt tot Gods troon;
gaat door, laat niets u hind’ren.
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon
die God biedt aan Zijn kind’ren.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

Gezang 440: 2 en 4 (Liedboek 1973)
2. Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,
het zijn de liefdevolle armen,
het is zijn hart, dat openstaat.
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.

4. Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.

