
    Zesde zondag van Pasen  

           Zondag 9 mei 2021  

 

 

 

 

 

 

           Gemeente rond de Kerk van Ammerstol 

              Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel 

 

In deze dienst: 

Voorganger:  ds G.J. Smink uit Schoonhoven 

Organist: Arie Versluijs 

Ouderling: Bernard Zom (L) 

Diaken:  Yvon van Loon  

Lector:   Jannie v.d. Oever 

Ontvangst: Lenie van Buren 

Koster:  Ton Bos  

 

 

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 138: 1 en  2 
 

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 

 



Orgelspel:   Lied 299e 
 

DE SCHRIFTEN GELEZEN EN UITGELEGD 

 

1e lezing:  Jesaja 45: 15 - 19 

En: ‘Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, 

de God van Israël, die redding brengt.’ 

De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en worden gehoond, 

ze worden samen te schande gemaakt. 

Maar Israël wordt door de HEER gered, hij brengt redding voor eeuwig. 

Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, 

in alle eeuwigheid niet. 

 

Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft – hij is God! -, 

die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest – 

niet als chaos schiep hij de aarde, 

maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: 

ik ben de HEER, er is geen ander. 

Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, 

ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: 

‘Zoek mij in de chaos.’ 

Nee, ik ben de HEER, al wat ik zeg is rechtvaardig, 

wat ik aankondig is waarachtig. 

 

l.  : Dit is het woord van de Heer. 

A.: Wij danken God. 

 

Orgelspel:   Lied 667 

 

Evangelielezing:  Johannes 15: 9 - 17 

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde 

als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in 

zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je 

leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie 

geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik 

alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij 

uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, 

blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb 

elkaar lief. 

 

l.  : Lof zij U Christus. 

A.: In eeuwigheid. Amen 

 

VERKONDIGING 
 

Orgelspel:   Lied 662 

 

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 663 

 

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: bankrek.no: 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. 

 

Het aandeel van de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk In Aktie / Noodhulp Libanon. 

 

 

Zondag 16 mei 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) 


