
 1e zondag van de zomer  
 

Zondag 25 juni 2017 
 

 
 

Gemeente rond de Kerk van Ammerstol 
 

Dienst van woord, gebed en lied 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                       Voorbereiding 
 
Welkom 
 
Kaarsen 
 
In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid 
 
  Allen gaan staan. 
 
Bemoediging 
 
vg. Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
A    Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: 23b : 1, 2 en 5 
  
 
  Allen gaan zitten 
 
De kinderen gaan naar de zondagschool.  
Wij zingen: “zij dragen het licht voor zich uit.” 
 
Gebed om ontferming 
v. Heer, ontferm u over ons, 
a. Heer, ontferm u over ons 
v. Christus, ontferm u over ons, 
a. Christus, ontferm u over ons 
v. Heer, ontferm u over ons, 
a. Heer, ontferm u over ons. 
 
Lied:  47 : 2 en 3 
   
Lezing   Jeremia 20:  7 -� 13 
 
7‘HEER, u hebt mij verleid, en ik ben 
bezweken, u was te sterk voor mij en hebt mij 
in uw greep gekregen. Dag in dag uit lachen ze 
om mij, iedereen bespot mij. 
8Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen: “Ik 
word mishandeld, onderdrukt!” Want de 
woorden van de HEER brengen mij dag in dag 

uit schande en vernedering. 9Als ik denk: Ik wil 
hem niet meer noemen, niet meer spreken in 
zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op, 
dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite 
om het in bedwang te houden, maar ik kan het 
niet. 10Want de mensen bauwen mij na: 
“Overal paniek! Overal paniek! 
Roep het, dan vertellen wij het verder.” Al mijn 
vrienden zijn uit op mijn val: “Misschien laat 
hij zich verleiden, dan krijgen wij hem in onze 
greep, dan wreken wij ons op hem.” 11Maar de 
HEER staat mij terzijde als een machtig 
krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten 
val, ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen 
diep worden beschaamd, ze zullen hun doel 
niet bereiken. Ze worden overladen met 
eeuwige schande, nooit zal die worden 
vergeten. 
12 HEER van de hemelse machten, 
die alles rechtvaardig onderzoekt, 
die hart en nieren doorgrondt, 
laat mij zien dat u zich op hen wreekt. 
U leg ik mijn zaak voor. 
13Zing voor de HEER, loof de HEER, 
want hij heeft het leven van de arme 
uit de handen van boosdoeners gered. 
 
 v. Dit is het woord van de Heer. 
 a. Wij danken God. 
 
Lied 362 : 1, 2     
 
Lezing:   Matteüs 10: 16 -� 33 
16Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder 
de wolven. Wees dus scherpzinnig als een 
slang, maar behoud de onschuld van een duif. 
17Pas op voor de mensen, want ze zullen je 
voor het gerecht brengen en je geselen in hun 
synagogen. 18Jullie zullen omwille van mij 
worden voorgeleid aan gouverneurs en 
koningen, en een getuigenis moeten afleggen 
ten overstaan van hen en de heidenen. 
19Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet 
bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet 
zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat 
moment worden ingegeven. 20Jullie zijn het 
immers niet zelf die dan spreken, het is de 
Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 
21De ene broer zal de andere uitleveren om 
hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde 
doen met hun kinderen, en kinderen zullen 
zich tegen hun ouders keren en hen laten 
terechtstellen. 22Jullie zullen door iedereen 
worden gehaat omwille van mijn naam; maar 
wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 
23Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, 
vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: 
voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal 
de Mensenzoon gekomen zijn. 24Een leerling 
staat niet boven zijn leermeester en een slaaf 



niet boven zijn heer. 25Een leerling moet er 
genoegen mee nemen te worden als zijn 
leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de 
heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, 
waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel 
niet uitmaken? 26Wees dus niet bang voor hen. 
Want niets is verborgen dat niet onthuld zal 
worden en niets is geheim dat niet bekend zal 
worden. 27Wat ik jullie in het duister zeg, 
spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in 
het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de 
daken. 28Wees niet bang voor hen die wel het 
lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees 
liever bang voor hem die in staat is én ziel én 
lichaam om te laten komen in de Gehenna. 
29Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. 
Maar er valt er niet één dood neer als jullie 
Vader het niet wil. 30Bij jullie zijn zelfs alle 
haren op je hoofd geteld. 31Wees dus niet 
bang, jullie zijn meer waard dan een hele 
zwerm mussen. 32Iedereen die mij zal 
erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen 
bij mijn Vader in de hemel. 33Maar wie mij 
verloochent bij de mensen, zal ook ik 
verloochenen bij mijn Vader in de hemel. 
 
             v. Lof zij U Chistus; 
 a. in eeuwigheid. Amen 
 
Lied:    362 : 3    
   
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied:      314 : 1, 2 en 3  
  
Gaven en gebeden 
Inzameling: 
De eerste rondgang is voor het behoud van de 
predikantsplaats.  
De tweede rondgang is voor de diaconie. 
 
Dank- en Voorbeden 
Stil gebed 
“Onze Vader” 
 
Slotlied: 868 : 1, 2, 3 en 5  
 
De kinderen komen terug uit de zondagschool 
 
Wegzending en Zegen  
`Amen` 
 
Orgelspel 
 
De deurcollecte is bestemd voor de 
kerkvoogdij. 
 
  

In deze dienst: 
Voorganger: Dhr Onno Albada, Dalem  
 Organist:     Wim Voorrips      
 Ouderling    Jos Teeuw (L)   
 Diaken       Jose Bos  
 Lector       Lany Schouten   
Ontvangst     Erna de Lange  
 Koster       Ton Bos/Cees Uithol   
 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. Er is koffie en thee. U 
bent allemaal van harte welkom.  
 
Volgende week is er een dienst van  Schrift en 
Tafel.. Voorganger is Ds Henk Haandrikman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


