
    Vijfde zondag van Pasen  

           Zondag 2 mei 2021  

 

 

 

 

 

 

           Gemeente rond de Kerk van Ammerstol 

              Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel 

 

In deze dienst: 

Voorganger:  mw Thea Verspui uit Rhenen  

Organist: Wim Voorrips 

Ouderling: Jos Teeuw 

Diaken:  Jenneke de Hoop (L) 

Lector:   José Bos 

Ontvangst: Bernard Zom 

Koster:  Cees de Vos  

 

 

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 

 

 

DE SCHRIFTEN GELEZEN EN UITGELEGD 



 

1e Lezing:  Deuteronomium 4: 32 – 40 

Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de eerste dag dat God de mens op aarde schiep, en 

doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit 

voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit 

een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een god geweest die het 

heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat 

deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, 

en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte heeft zien doen? 

U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen ander 

naast hem. Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u 

dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. De HEER heeft uw 

voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte 

bevrijd en ter wille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen 

te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. Wees u er daarom van bewust en laat 

goed tot u doordringen da de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; 

een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het 

u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven 

zal. 

 

l.  : Dit is het woord van de Heer. 

A.: Wij danken God. 

 

Orgelspel:   Lied 324: 1 en 2 

 

Evangelielezing:  Johannes 15: 1 - 8 

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt 

snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie 

zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in ij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet 

aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als 

jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in 

hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt 

weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid 

en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal 

gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en 

mijn leerlingen zijn. 

 

l.  : Lof zij U Christus. 

A.: In eeuwigheid. Amen. 

 

Orgelspel:   Lied 653: 1 en 5 

 

VERKONDIGING 
 

 

Orgelspel:   Lied 275: 1, 3, 4 en 5 

 

 

Dank- en Voorbeden: 

v. : ……………………  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  

in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Orgelspel:   Lied 657: 1 en 4  

 

Aanwezigen gaan staan. 

 

Wegzending en Zegen       

v. :  ……………………………… 

A.: Amen 

 

  Aanwezigen gaan zitten.  

 

Orgelspel  

 

 

Nadat de ouderling en 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: bankrekening nr: NL28 RABO 0373715137 t.n.v.:  

CvK Herv. Gemeente Ammerstol. 

 

Het aandeel van de kerkvoogdij is vandaag bestemd voor de gemeentelijke afdracht aan de PKN. 

 

 

Zondag 9 mei 2021 is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. Voorganger is ds G.J. Smink uit 

Schoonhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________ 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


