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           Gemeente rond de Kerk van Ammerstol 

              Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel 

 

In deze dienst: 

Voorganger:  mw ds Márti Tüski uit Utrecht 

Organist: Wim Voorrips 

Ouderling: Jos Teeuw (L) 

Diaken:  Jenneke de Hoop (L) 

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 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

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 

 

1e Lezing:  2 Koningen 19: 9 - 18 

9 Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. 

 Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10 Elia 

antwoordde ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, 

maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw 

profeten gedood. Ik en als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’  



11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER 

voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen 

aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een 

aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar 

de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen 

Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening 

van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14 Elia 

antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, 

maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw 

profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’  

15 De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet 

je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van 

Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17 Wie 

ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Elisa. 18 Ik zal in Israël niet meer dan 

zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet 

hebben gekust.’ 

l.   : Dit is het woord van de Heer. 

A. : Wij danken God. 

 

Evangelielezing:  Marcus 9: 2 - 10 

2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze 

helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren gingen helder wit 

glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen 

Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 

‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één 

voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren dor schrik overweldigd. 7 Toen 

viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, 

luister naar hem!’ 8 Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij 

hen stond. 

      9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden 

gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10 Ze namen zijn woorden ter harte, 

maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.  

l.   : Lof zij U Christus. 

A. : In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel:  melodie Lied 25: 1 en 2 (‘Heer, ik hef mijn hart en handen’) 

 

1. Heer, ik hef mijn hart en handen 

op tot U, beslecht mijn zaak. 

Weer van mij de smaad en schande 

van mijns vijands leedvermaak. 

Ja, zij worden beschaamd 

die de goede trouw verachten, 

maar wie uw gebod beaamt, 

mag gelovig U verwachten. 

 

2. Heer, maak mij uwe wegen 

door uw Woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen 

en waarheen Ge uw treden wendt; 

leid mij in uw rechte leer, 

Laat mij trouw uw wet betrachten, 

want Gij zijt mijn heil, o Heer, 

‘k blijf U al den dag verwachten. 

    VERKONDIGING 



 

Orgelspel:  melodie Lied 904: 1 en 5 (‘Beveel gerust uw wegen’) 

 

1. Beveel gerust uw wegen, 

al wat u’t harte deert, 

der trouwe hoede en zegen 

van Hem, die ’t al regeert. 

Die wolken, lucht en winden 

wijst spoor en loop en baan, 

zal ook wel wegen vinden 

waarlangs uw voet kan gaan. 

 

       5. Maar blijft gij met vertrouwen 

naar God zien in de nacht; 

dan doet Hij u aanschouwen 

wat gij het minst verwacht. 

Eens zal Hij u bevrijden 

ook van de zwaarste last, 

houd moedig bij het strijden 

aan zijn beloften vast. 

 

Dank- en Voorbeden: 

v. :  …………………… 

      …………………… 

v. :  Zo bidden wij: 

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

v. : …………………… 

      …………………… 

v. :  Zo bidden wij: 

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

v. :  …………………… 

      …………………… 

v. :  Zo bidden wij: 

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  

in eeuwigheid.    Amen. 

 

Aanwezigen gaan staan. 

 

Wegzending en Zegen       

v. : …………………………  



Organist speelt:  Amen, amen, amen, 

   dat wij niet beschamen. 

   Jezus Christus onze Heer, 

   Amen God, Uw Naam zij eer. 

    

Aanwezigen gaan zitten 

 

Orgelspel    

 

 

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. 

 

Het deel voor de Kerkvoogdij is vandaag bestemd voor het buitenonderhoud van de kerk. 

 

Het deel voor de Diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Aktie (zending). 

 

 

Zondag 7 maart 2021, 3e zondag van de 40-dagentijd, 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) 


