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           Gemeente rond de Kerk van Ammerstol 

              Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel 

 

In deze dienst: 

Voorganger:  ds C.P. Koole (Schoonhoven) 

Ouderling: Erna de Lange (L) 

Diaken:  Greet Jongkind (L2) 

Lector:   Ton Bos 

Koster:  Ton Bos 

Beamer: Sjaak van Buren  

 

 

Welkom 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

   In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

Aanwezigen gaan staan. 

 

Bemoediging: 

v. : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige. 

A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. : Die trouw blijft 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. 

 

                      Aanwezigen gaan zitten 

 

 

v. : (Introïtus-antifoon)    “God, wees ons genadig,  

zegen ons met het licht van uw ogen.” 

Aansluitend   Lied 67:1, 2 en 3 (‘God zij ons gunstig’) 

 

1 God zij ons gunstig en genadig.                                                                                                                                    

Hij schenke ons 't gezegend licht                                                                                                                                 

dat overvloedig en gestadig                                                                                                                                     

straalt van zijn heilig aangezicht;                                                                                                                               

opdat hier op aarde                                                                                                                                                         

elk uw weg aanvaarde                                                                                                                                                      

en tot U zich wend ',                                                                                                                                                         

zo, dat allerwegen                                                                                                                                                          

ieder volk de zegen                                                                                                                                                         

van uw heil erkent. 

 



2 De volken zullen U belijden,                                                                                                                                        

o God, U loven al te zaam!                                                                                                                                                

De landen zullen zich verblijden                                                                                                                                      

en juichen over uwen naam.                                                                                                                                      

Volken zult Gij rechten,                                                                                                                                                 

hun geding beslechten                                                                                                                                                        

in gerechtigheid,                                                                                                                                                       

volken op deez' aarde,                                                                                                                                                    

die uw arm vergaarde,                                                                                                                                                  

die Gij veilig leidt. 

 

3 De aarde heeft de vrucht gegeven,                                                                                                                            

die door de hemel werd verwekt,                                                                                                                                  

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven                                                                                                                

waar God zijn hand houdt uitgestrekt.                                                                                                                      

God is ons genegen,                                                                                                                                                       

onze God geeft zegen,                                                                                                                                                      

Hij die alles geeft,                                                                                                                                                              

Hij zal zijn geprezen,                                                                                                                                                     

Hem zal alles vrezen                                                                                                                                                           

wat op aarde leeft. 

v. : (Introïtus-antifoon)    “God, wees ons genadig,  

zegen ons met het licht van uw ogen.” 

 

 

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 

 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

1e Lezing:  2 Koningen 4: 18 - 37 

18 Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op 

het land was, 19 riep hij plotseling uit: ‘Mijn hoofd! Mijn hoofd!’ De vader beval een knecht de jongen 

naar zijn moeder te brengen. 20 De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Zij hield hem 

op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. 21 Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het 

bed van de Godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten 22 en riep tegen haar 

man: ‘Stuur me een van de knechten met een ezelin! Ik wil zo snel mogelijk naar de Godsman, maar ik 

kom direct weer terug.’ 23 ‘Waarom zou je naar de Godsman gaan?’ vroeg hij. ‘Het is toch geen 

nieuwe maan vandaag, en ook geen sabbat?’ ‘Laat me nu maar,’ zei ze. 24 Ze zadelde de ezelin en zei 

tegen de knecht: ‘Drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden.’ 25 Zo ging 

ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de Godsman haar zag aankomen, zei hij tegen 

zijn knecht Gechazi: ‘Kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. 26 Ga haar vlug tegemoet en vraag hoe het 

met haar gaat, en met haar man en haar zoon.’ De vrouw antwoordde dat het goed ging, 27 maar toen ze 

bij de Godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gechazi liep op haar toe om haar weg 

te jagen, maar de Godsman zei: ‘Laat haar maar, ze heeft verdriet. En ik wist daar niets van, de HEER 

heeft het voor mij verborgen gehouden.’ 28 Toen zei de vrouw: ‘Heb ik u soms om een zoon gevraagd? 

Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken?’ 29 Hierop zei Elisa tegen Gechazi: ‘Neem 

mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand 



jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen.’ 30 Maar de moeder van de 

jongen zei: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u.’ Toen stond Elisa op en 

ging met haar mee. 

31 Gechazi was hun vooruitgegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van 

leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden.  

32 Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. 33 Hij ging de 

kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de HEER. 34 Daarna liep hij naar het bed 

toe en ging boven op het kind liggen, met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn 

handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer 

warm werd. 35 Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer, en strekte zich nogmaals 

over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel zeven keer, en opende zijn ogen. 36 ‘Roep de 

moeder,’ riep Elisa tegen Gechazi. Gechazi waarschuwde haar, en toen ze boven kwam zei Elisa: ‘U 

kunt uw zoon meenemen.’ 37 De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa’s voeten neer en boog 

diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

A. : Wij danken God. 

 

 

Antwoordpsalm in BEURTSPRAAK Psalm 142: 

 

Allen:    ‘U bent mijn schuilplaats,  

al wat ik heb in het land van de levenden.’ 

Lector 2:    2 Luid roep ik tot de HEER, 

    luid smeek ik de HEER om hulp, 

      3 bij hem stort ik mijn hart uit, 

    bij hem klaag ik mijn nood. 

      4 Ik ben ten einde raad, 

    u kent de weg die ik moet volgen, 

    u weet dat op mijn pad 

    een strik verborgen ligt. 

      5 Ik kijk terzijde en zie 

    niemand die om mij geeft, 

    nergens een toevlucht voor mij, 

    niemand die hecht aan mijn leven. 

Allen:   ‘U bent mijn schuilplaats,  

al wat ik heb in het land van de levenden.’ 

Lector 2:   6 Ik roep tot u, HEER: 

    ‘U bent mijn schuilplaats, 

    al wat ik heb in het land van de levenden.’ 

      7 Hoor mijn noodkreet, 

    ik ben uitgeput en moe, 

    verlos mij van mijn vervolgers, 

    zij zijn sterker dan ik. 

      8 Leid mij uit de beklemming, 

    dat ik uw naam mag loven 

    in de kring van de rechtvaardigen: 

    u hebt naar mij omgezien. 

Allen:   ‘U bent mijn schuilplaats,  

al wat ik heb in het land van de levenden.’ 

 

 

Evangelielezing:  Marcus 1: 29 - 39 en Marcus 3: 6 

29 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, 

samen met Jakobus en Johannes. 30 Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met 



Jezus over haar. 31 Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de 

koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 

32 ’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar 

hem toe; 33 alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 34 Hij genas vele 

zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, 

want ze wisten wie hij was. 

35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar 

een eenzame plek om daar te bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem 

vlug achterna, 37 en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 

38 Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar 

het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’ 

39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. 

 

Marcus 3: 6  De farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de herodianen overleggen hoe 

ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen. 

 

l. : Lof zij U Christus. 

A. : In eeuwigheid. Amen 

 

VERKONDIGING 
 

 

 

 Lied 967 (‘Zonne der gerechtigheid’) 

 

1 Zonne der gerechtigheid,      

ga ons op in deze tijd,                                                                                                                                                 

opdat al wat leeft de dag                                                                                                                                                  

in uw kerk aanschouwen mag.                                                                                                                                    

Erbarm U, Heer. 

 

2 Wek de dode christenheid                                                                                     

uit haar zelfverzekerdheid;                                                                                                                                          

zend uw stralen overal,                                                                                                                                                 

dat de aarde U loven zal.                                                                                                                                            

Erbarm U, Heer. 

 

3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan,            

die geen mens ooit helen kan.            

Breng, o herder, in Gods naam    

uw verstrooide kudde saam.    

Erbarm U, Heer. 

 

4 Open overal de poort,    

Heer, voor uw voortvarend woord,    

win elk volk met stille kracht                   

voor uw rijk, verdrijf de nacht!       

Erbarm U, Heer. 

 

5 Geef geloof aan wie Gij zendt,        

hoop en liefde, dat op ’t eind                                                                                                                                         

wat met tranen werd gezaaid                                                                                                                                        

met gejuich mag zijn gemaaid.                                                                                                                                   

Erbarm U, Heer. 

 



6 Laat ons zo uw heerlijkheid        

zien in deze donk're tijd,                                                                                                                                             

opdat wij nu en voortaan                                                                                                                                             

trouw U ter beschikking staan.                                                                                                                                     

Erbarm U, Heer. 

 

7 Alle eer en macht en kracht   

worde, Heer, U toegebracht;                                                                                                                                        

heel de mensheid stemme saam                                                                                                                                       

in de drieklank van uw naam.                                                                                                                                     

Erbarm U, Heer. 

 

 

Dank- en Voorbeden: 

…………………… Met als acclamatie: 

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

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

A.:  Onze Vader die in de hemelen zijt.  

Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,  

uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Lied 530 (‘De Geest des Heren’) 

 

1 De Geest des Heren is op hem   

die tot verkondiging verkoren,                                                                                                                                     

ons aanspreekt zodat wij het horen                                                                                                                               

als hoorden wij Gods eigen stem. 

 

2 Wat is het dat Hij aan ons meldt?   

De blijde boodschap voor de armen:                                                                                                                            

het overweldigend erbarmen                                                                                                                                      

dat ons gebroken hart herstelt. 

 

3 Dat de gevangenen bevrijdt   

en ons verlost uit schande en schade                                                                                                                          

en meldt het jaar van Gods genade,                                                                                                                             

zijn recht en zijn barmhartigheid.  

 

4 Wij danken God voor deze stem    

die heeft geklonken in ons midden,                                                                                                                            

ons aangevuurd heeft bij het bidden                                                                                                                            

met uitzicht op Jeruzalem. 

 

 

Aanwezigen gaan staan. 

 



Wegzending en Zegen       

v. :  Ga heen in vrede, hef uw hart omhoog naar God en ontvang zijn zegen.                                                                                                                             

De Heer zegene u en behoede u,                                                                                                                                  

de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,                                                                                     

de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

A.: Amen 

 

Aanwezigen gaan zitten 

 

 

Lied 534 (‘Hij die de blinden’) 

 

1 Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden,                                                                                                                                  

is zelf het licht dat ruimte geeft,                                                                                                                                   

ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

2 Hij die de lammen lopen liet,   

hun dode krachten deed ontvlammen,                                                                                                                           

is zelf de weg tot waar geluk:                                                                                                                                           

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

3 Hij die de armen voedsel gaf,   

met overdaad hen kwam verwarmen,                                                                                                                               

is zelf het brood dat honger stilt:                                                                                                                                       

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

4 Hij die de doven horen deed,     

hun eigen oren deed geloven,                                                                                                                                               

is zelf het woord dat waarheid spreekt:                                                                                                                         

het levend woord, de Zoon van God. 

 

 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij 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. 

 

Het aandeel voor de diaconie is bestemd voor Kerk in Actie / ”Bangladesh Beter bestand tegen 

water”. 

 

 

Zondag 14 februari 2021 is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. Voorganger is dhr Onno 

Albada uit Dalem. 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________ 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


