
       Gemeente rond de Kerk van Ammerstol 

__________________________________________________________________________________ 

Beste aanwezigen, bij deze maken we u er op attent dat de dienst live wordt uitgezonden  

en het beeld en geluid van de dienst wordt opgenomen. 

 

 

 

          2e zondag van de Advent 

          Zondag 6 december 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:  ds Chris Koole uit Schoonhoven 

 Organist: Wim Voorrips 

 Ouderling: Bernard Zom (L) 

 Diaken: Rudy Bieleveld 

Lector:  Marian van Veen 

Ontvangst: Jos Teeuw 

Koster:  Tineke van Santen 

Beamer:  

 

VOORBEREIDING 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

   Allen gaan staan. 

 

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

   Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 

 
 



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 Vaderen van onze Heer Jezus Christus, 

      in de gemeenschap van de Heilige Geest.                                                  

A.: Amen. 

  

                           Allen gaan zitten. 

 

Orgelspel:   Lied 435: 1 - 4 
(‘HEF OP UW HOOFDEN’) 

 

1    Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

 Wie is het, die hier binnen rijdt? 

 Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 

 en Heiland vol barmhartigheid! 

 Hij geeft de wereld 't leven weer. 

 Juich blijde, zing uw God ter eer, 

 loof Hem, die sterk van daad 

 de deuren binnen gaat. 

 

2    Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

 zachtmoedigheid zijn metgezel. 

 Hij draagt een kroon van heiligheid, 

 een scepter van barmhartigheid. 

 Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 

 Juich, nu die Heiland ons verschijnt; 

 door Hem geschiedt Gods raad, 

 zijn heerschappij bestaat! 

 

3    Gezegend was het land, de stad, 

 waar deze Koning binnentrad. 

 Gezegend 't hart, dat openstaat 

 en Hem als Koning binnenlaat. 

 De Zonne der gerechtigheid 

 verblindde niet door majesteit; 

 maar wat in duister sliep, 

 ontwaakte, toen Hij riep. 

 

4    Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

 Elk hart zij Hem ter woon bereid! 

 De palmen van uw eerbied spreidt 

 de weg langs, die uw Koning rijdt. 

 Hij komt tot u met troost en vree 

 en brengt u heil en liefde mee. 

 Geprezen zij de Heer, 

 Hij geeft u 't leven weer! 

 

INLEIDING OP DE DIENST    

 

De tweede kaars van de adventskrans wordt aangestoken. 

 

Gebed om ontferming: 



 v. :  ……………………… 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 40: 1 - 11 

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 

2 Spreek Jeruzalem moed in,  

maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is,  

dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 

uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
 

3 Hoor, een stem roept: 

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 

effen in de wildernis een pad voor onze God. 

4 Laat elke vallei verhoogd worden 

en elke berg en heuvel verlaagd, 

laat ruig land vlak worden 

en rotsige hellingen rustige dalen. 

5 De luister van de HEER zal zich openbaren 

voor het oog van al wat leeft. 

De HEER heeft gesproken!’ 
 

6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 

De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 

7 Het gras verdort en de bloem verwelkt 

wanneer de adem van de HEER erover blaast. 

Ja, als gras is dit volk.’ 

8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, 

maar het woord van onze God houdt altijd stand. 
 

9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, 

verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, 

verhef je stem, vrees niet. 

Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 

10 Ziehier God, de HEER! 

Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 

Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 

11 Als een herder weidt hij zijn kudde: 

zijn arm brengt de lammeren bijeen, 

hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 

 

l.  :  Dit is het woord van de Heer. 

A.:  Wij danken God. 

 

 

BEURTSPRAAK:   Lied 85b 

 

A.:  (refr.) Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,  

             laat komen uw heil over ons. 



l.  :        Gij koos, Heer, het land tot het uwe,  

                  hebt de keer voor Jakob gebracht.    

                  Herstel ons dan, God, die ons heil zijt,     

                  doorbreek uw afkeer van ons. 

 

A.:         Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,  

              laat komen uw heil over ons. 

 

l.  :         Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid,                                                                 

gerechtigheid en vrede – zij kussen elkaar.                                                                                                                              

Dan wast waarheid op uit de aarde,                                                                                    

reikt gerechtigheid neer van de hemel. 

 

A.:            Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,  

             laat komen uw heil over ons. 

l.  :       Overvloed geeft de Heer daarenboven;           

                 onze aarde draagt haar gewas.                   

                 De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan:      

                 reeds begon op de heerbaan haar loop. 

 

A.:            Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,  

             laat komen uw heil over ons. 

  

 

Evangelielezing: Johannes 1: 19 - 28  

19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar 

hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde 

ronduit: ‘Ik ben niet de Messias.’ 21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik 

ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22 ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij 

moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23 

Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet 

Jesaja gezegd heeft.’ 24 De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25 vroegen 

verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26 ‘Ik doop 

met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt 

– ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28 Dit gebeurde in 

Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 

 

l.  :  Lof zij U Christus. 

A.:  In eeuwigheid. Amen. 

 

 

Orgelspel:  Lied 441: 1 - 5  
(‘Hoe zal ik u ontvangen’) 

 

1 Hoe zal ik U ontvangen,                                                                                                                                                   

wat wordt mijn eerste groet?                                                                                                                                           

U, ieders hartsverlangen,                                                                                                                                              

vervult ook mij met gloed!                                                                                                                                                  

O Jezus, licht der wereld,                                                                                                                                           

verlicht mij, dat ik weet                                                                                                                                           

waarmee ik U moet eren                                                                                                                                                       

U waardig welkom heet  

 

2 Heel Sion strooit haar palmen       

als vaandels voor uw voet.      



En ik stem in met psalmen     

waarmee ik U begroet.        

Zo zal ik U ontvangen:     

mijn lofzang is de twijg,                                                                                                           

mijn zangen zijn het vaandel                       

dat zich in eerbied neigt. 

 

 

3 Wat hebt U opgegeven     

om mij nabij te zijn,        

toen mijn armzalig leven                               

getekend was door pijn?                       

Zo veel was mij ontnomen                    

waarin ik vreugde vind,                        

maar toen bent U gekomen        

en wist ik mij bemind. 

 

4 Van boeien die mij bonden                         

ben ik door U bevrijd.                      

U redt mij ongeschonden             

uit alle haat en nijd.             

U houdt mij hoog in ere.                      

Daarbij valt in het niet             

wat alle goud ter wereld                                                                                                            

aan aardse rijkdom biedt. 

 

5 Niets dreef U uit den hoge             

naar wat wij mensen zijn,           

dan liefde, louter liefde.           

U ziet de schuld en pijn,         

waarmee wij allen falen,       

maar houdt die grote last,        

de wereld met haar kwalen       

in uw erbarmen vast. 

 

 

VERKONDIGING 

 

 

 Stilte 

 

 

Orgelspel:   Lied 441: 6 - 10 
   (‘Schrijf mensen in uw harten’) 

 

6 Schrijf mensen, in uw harten        

dit, als verdriet u kwelt,                           

uw tranen u verwarren                            

om moeiten ongeteld.             

Houd moed, tot Hij zal komen, 

Hij is met u begaan.                      

De trooster uit uw dromen,         

zie Hem nu voor u staan! 

 

 



7 Waarom u zorgen maken                

met vragen, dag en nacht,     

hoe u Hem zult ontvangen         

met uw gebrek aan kracht?            

Hij komt, Hij komt met liefde,                                                                                                   

wil zo graag bij u zijn!          

Want Hij weet van uw grieven,                         

en Hij stilt al uw pijn. 

 

8 Ook hoeft geen mens te vrezen                              

die aan zijn zonden lijdt,                 

want Hij komt u genezen              

met zijn genegenheid.             

Uw trooster is nu nabij,          

die uw vergeving is!                  

Met alle kinderen deelt Hij            

zijn vaders erfenis. 

 

9 Laat uw belagers brallen              

met al hun haat en nijd.                        

De Heer verstrooit hen allen,          

een oogwenk duurt die strijd.        

Hij komt, Hij komt uw koning,      

en wie hem ook weerstaan,     

bespotten en Hem honen,                    

niemand zal Hem verslaan. 

 

10 Hij zal de wereld richten         

berecht wie Hem bevocht.        

Genadig zal Hij lichten          

voor wie Hem heeft gezocht.             

Kom haastig, licht der wereld,          

en leid ons allemaal         

uw grote vreugde binnen         

uw feest, uw liefdesmaal. 

 

 

Dank- en Voorbeden  

v. :  laten wij bidden………………….  

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

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

 

Stil gebed 

 

A.:  “Onze Vader” 

 

 

Allen gaan staan. 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

`Amen` 

 

 

Allen gaan zitten. 



Orgelspel:   Lied 438: 1 - 4 
(‘God lof nu is gekomen’) 

 

1 God lof! Nu is gekomen       

Gods aangename tijd:                          

de Koning onzer dromen,         

de Heer der heerlijkheid                

treedt, zonder praal en pracht,    

in onze wereld binnen,                                                                                                               

om hier te overwinnen                                                                                                                     

de duivel en zijn macht.                                                       

 

2 Hij wilde zich verlagen          

en daalde van zijn troon;                             

een ezel mag Hem dragen,           

Hem sieren staf noch kroon.        

Hij wil zijn koningsmacht                    

en majesteit verhullen,                        

om need'rig te vervullen                                                                                                               

wat God van Hem verwacht. 

 

3   Gij machtigen der aarde, 

      't is uit met Gods geduld, 
 zo gij Hem niet aanvaarden, 
 Hem niet aanbidden zult. 
 Wie in hun trots en waan 
 zich tegen Hem verheffen, 
 die zal zijn gramschap treffen, 
 die doet Hij ondergaan. 

 

4   Gij armen en verdrukten, 
 wáár gij op aarde zijt, 
 gebeukten en gebukten 
 in deze boze tijd, 
 houd moed, Hij nadert al! 
 Gij moogt uw Held ontvangen, 
 de Vorst van uw verlangen, 
 met lied'ren zonder tal! 

 

 

 

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. 

 

Volgende week zondag, zondag 13 december 2020, de 3e zondag van de Advent, is er een dienst van 

Woord, Gebed en Orgelspel. Voorganger is ds Roel Braakhuis. 

 

 

Volkskerstzang 
Op 14 december 2020 organiseert het Interkerkelijk Beraad Bergambacht om 20.00 u. de jaarlijkse 

Volkskerstzang. I.v.m. de coronamaatregelen is dit alleen online te volgen via het YouTube-kanaal 

van de Ontmoetingskerk Bergambacht. 


