
       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. 

 

 

 

 

          4e zondag van de Advent 

          Zondag 20 december 2020 

 

 
Gemeente rond de Kerk van Ammerstol 

 

Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel1 

 

           

 

 

 
                       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: Erna de Lange (L) 

 Diaken: Rudy Bieleveld 

Lector:  José Bos 

Koster:  Cees de Vos 

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 463 

   (‘Licht in onze ogen’) 

 

 

INLEIDING OP DE DIENST    

 

De vierde kaars van de adventskrans wordt aangestoken 

 

Adventsproject zondagschool 

 

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:  2 Samuël 7: 4 - 16 

4 Maar diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: 5 ‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit 

zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? 6 Ik heb toch nooit in een huis 

gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in 

tent en tabernakel. 7 Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken, en heb ik ooit aan een van de 

herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van 

cederhout te bouwen?” 8 Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de HEER van de 

hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. 9 Ik heb je 

bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam 

gevestigd als een van de groten der aarde. 10 Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar 

heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken 

onderdrukt, zoals toen het er pas woonde 11 en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb 

ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal 

bouwen: 12 Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen 

door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 13 Hij zal een huis bouwen voor mijn 

naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor 

mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, 15 

maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstootte omwille van jou. 16 Jou stel ik 

in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.” 

 

l.  :  Dit is het woord van de Heer. 

A.:  Wij danken God. 



Beurtspraak:    Lied 89a  

A.:   Refr. Wat de Heer genadig verleende dat drage mijn lied door de tijden. 

v. : Wat de Heer genadig verleende dat drage mijn lied door de tijden;                                                                                  

moge ik geslacht op geslacht uw trouw door mijn mond openbaren:                                                                            

en het luidt: ‘De genade staat eeuwig; in de hemel fundeert Gij uw trouw.’ 

A.:   Refr. Wat de Heer genadig verleende dat drage mijn lied door de tijden. 

v. : Een verbond sloot ik met mijn verkorene, ik bezwoer het David, mijn knecht:                                                                                     

‘Uw huis doe ik zetelen voor eeuwig, grond uw troon: geslacht op geslacht.’ 

A.:   Refr. Wat de Heer genadig verleende dat drage mijn lied door de tijden. 

v. : Gelukzalig het volk dat dit kent: de jubel, de stoot der bazuin,                                                                                        

wandelt, Heer, in het licht van uw aanschijn, in uw naam dag aan dag zich verblijdt;                                                                               

uw gerechtigheid is hun verheffing. 

A.:   Refr. Wat de Heer genadig verleende dat drage mijn lied door de tijden. 

v. : Gelijk hij mijn naam zegt: ‘Gij mijn Vader, mijn God, mijn rots en mijn heil.’                                                                                             

Ik verzeker hem eeuwig mijn gunst, mijn verbond met hem – het houdt stand. 

A.:   Refr. Wat de Heer genadig verleende dat drage mijn lied door de tijden. 

 

Evangelielezing: Lucas 1: 26 - 38 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat 

was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette 

Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 

29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen 

had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.  

31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een 

groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon 

van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan 

zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb 

immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal 

over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind 

dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is 

zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, 

in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De 

Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.   

 

l.  :  Lof zij U Christus. 

A.:  In eeuwigheid. Amen. 

 

Orgelspel:   Lied 445: 1 en 2 

   (‘De nacht is haast ten einde’) 

 

VERKONDIGING 

 

 

Orgelspel:   Lied 445: 3 en 4 

   (“Hoevele zware nachten”) 



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 437 

(“Kom tot ons, scheur de heem'len, Heer”) 

 

 

 

 

Nadat voorganger en ouderling elkaar hebben begroet, verlaten de aanwezige ambtsdragers de kerk. 

 

Er is één collecte bestemd voor kerkvoogdij en diaconie. Gaarne vragen we u uw gift over te maken 

naar: bankrek.no: NL28 RABO 0373715137 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Ammerstol. 

 

 

Op Kerstavond, donderdag 24 december 2020, is er een online viering vanuit onze kerk.  

Deze kunt u live met beeld en geluid volgen op de website: 

“kerkvanammerstol.nl/kerkdiensten/Kerkdiensten op YouTube”, of via YouTube / Kerk van 

Ammerstol.   

Aanvang van deze dienst is 20.00 u. 

 

Ook op Kerstochtend, vrijdag 25 december 2020, is de dienst rechtstreeks online te volgen. 

Voorganger is ds Chr. Koole uit Schoonhoven. 

 

Volgende week zondag, zondag 27 december 2020, is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. 

Voorganger is ds Roel Braakhuis. Deze dienst zal eveneens online te volgen zijn. 

 

 
 


