5e zondag van de herfst
Zondag 18 oktober 2020

Gemeente rond de Kerk van Ammerstol
Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel1

Welkom

PS: vergeet u niet na de dienst uw telefoon weer aan te zetten?

In deze dienst:
Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Ontvangst:
Koster:
Beamer:

mw drs Thea Verspui uit Rhenen
Wim Voorrips
Jannie van den Oever (L)
Rudy Bieleveld
Jenneke de Hoop
Erna de Lange
Tineke van Santen
Ton Bos

VOORBEREIDING
Welkom
De kaarsen worden aangestoken.
In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.
Allen gaan staan.
Bemoediging
v. : Onze hulp is in de Naam van de Heer.
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. : Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
1

Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)
Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG)

A.: En niet laat varen de werken van Zijn handen.
v. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus,
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
A.: Amen.
Allen gaan zitten.
INLEIDING OP DE DIENST
Gebed om ontferming:
………………………
afgesloten met:
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.
Amen.
DE SCHRIFTEN GELEZEN EN UITGELEGD
1e Lezing:
Jesaja 45: 1 t/m 7
1 Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde,
die hij bij de rechterhand neemt,
aan wie hij volken onderwerpt,
voor wie hij koningen ontwapent,
voor wie hij deuren opent –
geen poort blijft gesloten:
2 Ik zal voor je uitgaan,
ik zal ringmuren slechten,
bronzen deuren verbrijzelen,
ijzeren grendels stukbreken.
3 Ik zal je verborgen schatten schenken,
Diep weggeborgen rijkdommen.
Dan zul je weten dat ik de HEER ben,
de God van Israël, die jou bij je naam roept.
4 Omwille van mijn dienaar Jakob,
van Israël, dat ik heb uitgekozen,
heb ik je bij je naam geroepen
en je met een erenaam getooid, ofschoon je me niet kende.
5 Ik ben de HEER, er is geen ander,
buiten mij is er geen god.
Ik heb je omgord met wapens,
ofschoon je me niet kende.
6 Zo zal iedereen, van oost tot west,
weten dat er niets is buiten mij.
Ik ben de HEER, er is geen ander
7 die het licht vormt en het donker schept.
Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.
l. : Dit is het woord van de Heer.
A.: Wij danken God.
Orgelspel

melodie Lied 146 (‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’)

Evangelielezing:
Matteüs 22: 15 t/m 22
15 Nu trokken de farizeeën zich terug om zich er op te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val
konden lokken. 16 Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem
toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over
de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand
naar de ogen. 17 Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’
18 Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? 19 Laat
me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. 20 Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een
afbeelding en van wie is het opschrift?’ 21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen:
‘Geef dan wat aan de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ 22 Ze waren zeer
verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.
l. : Lof zij U Christus.
A.: In eeuwigheid. Amen.
Orgelspel

melodie Lied 712 (‘Het jaar neigt zich tot stille groet’)

VERKONDIGING
Orgelspel

melodie Lied 221 (‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’)

Dank- en Voorbeden
v. : ……………………….
Met als acclamatie:
A.: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons!
Stil gebed
“Onze Vader”

Allen gaan staan.
WEGZENDING EN ZEGEN
`Amen`
Allen gaan zitten.

Orgelspel

melodie Lied 675 (‘Geest van hierboven’)

Nadat de voorganger en ouderling elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk.
Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie.

Naar aanleiding van de per 13 okt. 2020 aangescherpte adviezen inzake de coronapandemie, is het de
komende weken helaas niet mogelijk om elkaar na afloop van de dienst te ontmoeten bij een kopje
koffie of thee.
Volgende week zondag, zondag 25 oktober 2020, is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel.
Voorganger is mw drs I. Koning-Polet uit Gouda.

