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Dienst van Woord en Gebed 

In deze dienst: 

Voorganger    Leo van Veen 

Organist   Marlene Lakerveld 

Diaken en ontvangst  Rudy Bieleveld 

Lector    Janny Kok 

Koster    Cees de Vos 

 

WELKOM 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

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

A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.:  Die trouw houdt 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, Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming: 

v.: U neemt uw Zoon weer bij U op 

     heel het mensenleven, in leven en sterven vindt een plaats in uw geheim 

     komt thuis in uw verborgen zijn. 

     Als U ons kent en weet van alles wat wij meemaken 

     bent U het dan ook die met ons gaat,  

     die ons de weg wijst, daar waar het leven goed is en gezegend? 

     God wees hier aanwezig en neem ons aan. 

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  Psalm 47 

Klap in de handen, o volken, 

juich God toe met jubelzang:  

geducht is de HEER, de Allerhoogste, 

machtige koning van heel de aarde.  

Volken dwong hij voor ons op de knieën, 

naties legde hij aan onze voeten. 

Hij koos voor ons een eigen land, 

de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft.  

 

Onder gejuich steeg God omhoog, 

de HEER steeg op bij hoorngeschal. 

Zing voor God, zing een lied, 

zing voor onze koning, zing hem een lied: 

God is koning van heel de aarde. 

Zing een feestelijk lied. 

God heerst als koning over de volken, 

God zetelt op zijn heilige troon. 

De vorsten van de volken zijn bijeen 

in het gevolg van Abrahams God. 

Zijn schildwachten zijn ze op aarde. 

Hoog is hij verheven. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Orgelspel  Lied 275 (“Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”) 

 

Evangelielezing:   Lucas 24: 44 – 53 

Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van 

Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’  

Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.  

Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde 

dag zal opstaan uit de dood, en dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer 

te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen 

in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de 

stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl 

hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en 

keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God 

loofden. 

 

l. : Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

 

Orgelspel: Lied 663 (“Al heeft Hij ons verlaten”) 

 

 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel:      Lied 666 (“De Heer is opgetogen”) 

 

 



Voorbede 

 

Stil gebed 

 

‘Onze Vader’: 

v.  : Laat ons bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

a..:  Onze Vader in de hemel,  

       Uw Naam worde geheiligd,  

       Uw Koninkrijk kome,  

       Uw wil geschiede in de hemel zoals op de aarde. 

       Geef ons heden ons dagelijks brood,  

       en vergeef ons onze schulden,  

       gelijk wij onze schuldenaren vergeven,  

       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. 

 

Allen gaan staan 

 

WEGZENDING EN ZEGEN:  

v. : …………………… 

a.: Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

 

Orgelspel: Lied 701 (“Zij zit als een vogel”) 

 

 

 

Na de groet door de voorganger, verlaten wij de kerk. 

 

 

 

Er is één collecte bestemd voor kerkvoogdij en diaconie.  

Gaarne vragen we u uw gift over te maken naar bankrekeningnr: NL28 RABO 0373715137 t.n.v.:  

CvK Herv. Gemeente Ammerstol. 

 

 

Komende zondag, 16 mei 2021, is er een dienst van Woord en Gebed.  

Voorganger is ds Roel Braakhuis. 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


