
         6e zondag van de herfst 

          Zondag 25 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:  mw drs.I.Koning-Polet uit Gouda 

 Organist: Marlene Lakerveld 

 Ouderling: Bernard Zom 

 Diaken: Rudy Bieleveld (L) 

Lector:  Adrie Berends 

Ontvangst: Jos Teeuw 

Koster:  Ton Bos 

Beamer: …………………….. 

 

 

VOORBEREIDING 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

Orgelspel:   melodie Lied 133 (‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen’) 

De voorganger leest tijdens het spelen vers 3 in de oude berijming: 

Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen: 

Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, 

En ’t leven tot in eeuwigheid. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

 
1 Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

   Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 

 
 



 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. 

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. 

 

Woord ter bemoediging:  Openbaringen 21 vers 3 

v. :  Johannes stond op het zand bij de zee, 

       En hij hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: 

       ‘Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen,  

       en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn’. 

  

Orgelspel:  melodie Lied 304 (‘Zing van de Vader die in den beginne’) 

De voorganger leest tijdens het spelen:  

Zing van de Vader, die in den beginne de mensen schiep. 

        Zing van de Zoon, het Licht van onze ogen. 

       Zing van de Geest, de adem van het leven. 

 

VERHAAL OVER DE STERRENHEMEL 

 

Orgelspel:  melodie Lied 276 (‘Zomaar een dak’ – vers 1) 

De voorganger leest tijdens het spelen: 

Woorden van ver, vallende sterren, 

         Vonken verleden hier gezaaid. 

         Namen voor Hem, dromen, signalen 

         en alles spreekt voort: Gods lichtend woord.  

 

Orgelspel:  melodie Lied 276 (‘Zomaar een dak’) 

                          

Gebed om de Heilige Geest 

 

   SCHRIFTEN GELEZEN EN UITGELEGD  

   

1e Lezing:  Nehemia 8: 1 – 4 en vers 10 - 13    

Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, 1 

verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het 



boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd. 2 Ezra, de priester, 

haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat 

was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. 3 Op het plein voor de 

Waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek 

voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek 

van de wet. 

4 Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast 

hem, aan zijn rechterhand, stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maäseja, en aan zijn 

linkerhand Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zecharja en Messullam. 

 

10 Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie 

niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER 

u geeft, is uw kracht.’ 11 De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een 

heilige dag, wees dus niet bedroefd.’ 12 Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met 

elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. 

13 De volgende dag kwamen de priesters e de Levieten en alle familiehoofden van het volk samen bij 

Ezra, de schrijver, o zich te verdiepen in de bepalingen van de wet. 

 

l.  :  Dit is het woord van de Heer. 

A.:  Wij danken God. 

 

Orgelspel: melodie Lied 84 (‘Welzalig die uit Uw kracht leeft’) 

 

Evangelielezing: Johannes 7: 37 t/m 42  

37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 

‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het 

hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij in hem 

geloofden zouden ontvangen: de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods 

majesteit verheven. 

40 Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze: ‘Dit moet wel de profeet zijn.’. 41 Anderen 

beweerden: ‘Het is de Messias’, maar er werd ook gezegd: ‘De Messias komt toch niet uit Galilea? 42 

De Schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David 

woonde?’  

 

l.  :  Lof zij U Christus. 

A.:  In eeuwigheid. Amen. 

 

Orgelspel: melodie Lied 672 (‘Kom laat ons deze dag’) 

De diaken leest na het spelen vers 2: 

O Geest der eeuwigheid, Trooster aller tijden, deel thans uw zegen uit. 

O heldere fontein, gij wordt een brede stroom, die met de eeuwen zwelt…  

 

UITLEG en VERKONDIGING 

 

Orgelspel: melodie Lied 87 (‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’) 

De ouderling leest na het spelen vers 1, 3 en 4 

 

 

DANK- EN VOORBEDEN  

 

v. :  ……………………….  Met als acclamatie: 

A.:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons! 

 

Stil gebed 

 



“Onze Vader”  -  Gezamenlijk gebeden 

 

Allen gaan staan. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

`Amen` 

 

Allen gaan zitten. 

 

 

Orgelspel: melodie Iona-lied (‘Vrede wens ik je toe’)2 

De voorganger leest tijdens het spelen vers 1 en 2. 

 

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 1 november 2020, is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel.  

Voorganger is ds Roel Braakhuis. 

 

 

 
2 Iona-lied 2.31 (tekst: R. Bosch, melodie: T. Kverna) 


