
         9e zondag van de herfst 

          Zondag 15 november 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 ds M. Gouwens uit Schoonhoven 

Organist: Wim Voorrips 

 Ouderling: Jos Teeuw (L) 

Lector:  Greet Jongkind 

Ontvangst: Bernard Zom 

Koster:  Tineke van Santen 

Beamer: …………………….. 

 

 

 

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. 

 

Orgelspel:  melodie Lied 713: 1 en 2 

  (“Wij moeten Gode zingen”) 

 

  SCHRIFTEN GELEZEN EN UITGELEGD  

   

1e Lezing:  Genesis 23 

Sara leefde honderdzevenentwintig jaar. Ze stierf in Kirjat-Arba, het huidige Hebron, in Kanaän. 

Nadat Abraham bij haar gerouwd had en haar beweend, stond hij op, verliet de tent waarin zijn 

overleden vrouw lag en wendde zich tot de Hethieten. Hij zei: ‘Ik woon maar als vreemdeling bij u. 

geeft u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven.’ De Hethieten 

antwoordden hem: ‘Maar luister, heer, wij beschouwen u als een vorst die door God zelf begunstigd 

wordt! Begraaf uw vrouw in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren 

en u beletten haar daarin te begraven.’ Toen boog Abraham diep voor de Hethitische landeigenaars. 

Als u er dus mee instemt dat ik mijn vrouw uitdraag en begraaf,’ zei hij, ‘wees dan zo goed er bij 

Efrom, de zoon van Sochar, er op aan te dringen dat hij mij de grot van Machpela afstaat, die zijn 

eigendom is en aan de rand van zijn akker ligt. Laat hij mij die geven voor de volle prijs, zodat ik bij u 

een eigen graf heb.’ Onder de Hethieten die daar zaten, bevond zich ook Efron zelf. Zo luid dat allen 

die in de stadspoort bijeen waren gekomen het konden horen, zei hij tegen Abraham: ‘Geen sprake 

van. Heer! Luister: die akker schenk ik u, en ook de grot die er op ligt. Ten overstaan van mijn 

volksgenoten geef ik u die; u kunt uw vrouw daarin begraven.’ Abraham boog diep voor de 

landeigenaars, en terwijl iedereen toehoorde antwoordde hij Efron: ‘Als u werkelijk … . Maar luistert 

u toch naar wat k voorstel! Ik wil de prijs betalen die de akker waard is. Neemt u dat geld toch van mij 

aan en laat mij er mijn vrouw begraven.’ Toen zei Efron tegen Abraham: ‘Och luister, heer, een stuk 

grond van vierhonderd sjekel zilver, wat betekent dat nu voor mij of voor u? U kunt er gerust uw 

vrouw begraven.’ Abraham ging hierop in en woog de hoeveelheid zilver af die Efron in het bijzijn 

van de andere Hethieten had genoemd: vierhonderd sjekel zilver naar de gangbare handelswaarde. Zo 

ging de akker van Efron in Machpela, in de buurt van Mamre, met de grot en alle bomen op dat stuk 

land, als rechtmatig eigendom over op Abraham, ten overstaan van alle Hethieten die in de stadspoort 

aanwezig waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker in Machpela, dicht 

bij Mamre, het huidige Hebron, in Kanaän. Zo gingen het stuk grond en de daarop gelegen grot van de 

Hethieten over op Abraham en kwam hij in het bezit van een eigen graf.  

 

l.  :  Dit is het woord van de Heer. 

A.:  Wij danken God. 

 

 



Orgelspel: melodie Lied 803: 1 

  (“Uit Oer is hij getogen”) 

 

Evangelielezing: Hebreeën 11: 1 - 3, 8 - 13  

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat 

we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot 

het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het 

niet-zichtbare. 

 

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar en plaats die hij in 

bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land 

dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede erfgenamen 

van de belofte , woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God 

zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was 

gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel 

omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 

 

Hebreeën 12: 1 - 3 

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin 

we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: 

denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de 

schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot 

u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u de moed niet 

verliest en het opgeeft. 

 

l.  :  Lof zij U Christus. 

A.:  In eeuwigheid. Amen. 

 

Orgelspel: melodie Lied 728: 1 en 2 

  (“De heiligen, ons voorgegaan”) 

 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel: improvisatie op Lied 737 

(“Jeruzalem, mijn vaderstad”) 

 

 

DANK- EN VOORBEDEN  

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

A.:  Op U God vertrouwen wij,  

       naar uw trouw en genade verlangen wij,  

       op uw toekomst hopen wij. 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader”  -  Gezamenlijk gebeden 

 

Orgelspel: melodie Lied 802: 1 

  (“Door de wereld gaat een woord”) 

 

Allen gaan staan. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

`Amen` 



 

Allen gaan zitten. 

 

Orgelspel: melodie Lied 754  

(“Liefde Gods”) 

 

 

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 22 november 2020, is de Gedachtenisdienst.  

Voorganger is ds Roel Braakhuis. 

 

 


