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In deze dienst: 
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Diaken:  Rudy Bieleveld (L) 

Lector:   Janny Kok 
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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 

 

 

Orgelspel  Lied 32: 1 en 4   

(‘Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven’) 

 

1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 

en toegedekt al wat hij had misdreven, 

God rekent hem zijn dwalingen niet aan - 

Heil hem, die recht voor God is komen staan! 

Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 

In zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 

Want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 

Mijn leven werd zo dor als dorstig land. 

 

  



      4. Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal ik u wijzen, 

U ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. 

Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, 

Zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.’ 

Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen – 

Wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. 

Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 

Verheug u in de Heer te allen tijd! 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming 

v. :  Moeder van ons leven, er is alom verdriet. 

       Verdriet om coronaslachtoffers, mensen die aan corona stierven, 

       nabestaanden van coronaslachtoffers, 

       ondernemers die in coronatijd niets meer te ondernemen hebben. 

       Wij bidden u: 

v. :  Heer, ontferm u over ons. 

A.:  Heer, ontferm u over ons. 

v. :  Vader van ons leven, er is alom verdriet. 

       Verdriet omdat de ziekenhuizen vol met corona patiënten liggen 

       waardoor andere zieken niet aan de beurt komen,  

       waardoor menselijke andere ziektes niet ontdekt worden. 

       Wij bidden u: 

v. :  Christus, ontferm u over ons. 

A.:  Christus, ontferm u over ons. 

v. :  Moeder, vader van ons leven, 

       overal heerst angst en verwarring en onzekerheid. 

       Wat moeten we nu, wat kunnen we nu. 

       Hoe nu verder? 

       Wij bidden u: 

v. :  Heer, ontferm u over ons. 

A.:  Heer, ontferm u over ons.   Amen 

 

 

1e Lezing:  2 Koningen 5: 1 - 3 en 9 - 14 

1 Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd door 

hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar 

deze grote krijgsman leed aan huidvraat. 2 Nu hadden de Arameeërs op één van hun strooptochten uit 

Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3 Zij zei tegen haar 

meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel 

genezen.’  

 

9 Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. 10 Elisa stuurde iemand naar buiten om 

hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer 

rein zijn.’ 11 Kwaad ging Naäman weg. ’Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen ,’ zij hij. 

‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek 

zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. 12 Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de 

Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te 

worden?’ verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13 Maar zijn bedienden kwamen hem 

achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die 

toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker 

doen.’ 14 Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de 

Godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer 

rein. 



 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

A. : Wij danken God. 

 

Evangelielezing:  Marcus 1: 40 - 45 

40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op 

zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, 

raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.  

42 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44 ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, 

maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als 

getuigenis voor de mensen.’ 45 Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit 

rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon 

verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van 

alle kanten naar hem toe komen. 

l.  : Lof zij U Christus. 

A.: In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel: Lied 845: 3  

(‘Tijd van vloek en tijd van zegen’) 

 

3. Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

Brood en ademtocht te delen –  

Wie niet geeft om zelfbehoud, 

Leven vindt hij honderdvoud. 

 

 

VERKONDIGING 
 

 

Orgelspel:  Lied 1001: 1 en 2  

(‘De wijze woorden en het groot vertoon’) 

 

1. De wijze woorden en het groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 

de luchtkastelen van de sterken: 

al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

Beschaamt de ogen van de sterken. 

 

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen – 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

Dank- en Voorbeden: 



v.:  …………………… 

      …………………… 

v.:  Zo bidden wij U: 

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

 v.: …………………… 

      …………………… 

v.:  Zo bidden wij U: 

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

v.:  …………………… 

      …………………… 

v.:  Zo bidden wij U: 

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. 

 

 

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 

 

 

Orgelspel:   Lied 978: 1 en 2  

(‘Aan U behoort, o Heer der heren’) 

 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

2. Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 



Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaat een ieder 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. 

 

 

Zondag 21 februari 2021 is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. Voorganger is ds Roel 

Braakhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________ 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


