
 

 

Vierde zondag van de zomer 

4 juli 2021 

 
Dienst van Schrift en Tafel 

In deze dienst: 

Voorganger: ds Chris Koole   

Organist:      Marlene Lakerveld   

Ouderling     Bernard Zom (L)   

Diaken         Rudy Bieleveld 

Lector         José Bos   

Ontvangst    Yvon van Loon   

Koster          Ton Bos  

 

 

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.  

a.: Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

 

INLEIDING OP DE DIENST  

 

Openingslied: 42:1,2 en 3   (Evenals een moede hinde) 

 

1   Evenals een moede hinde 
 naar het klare water smacht, 
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
 die ik ademloos verwacht. 
 Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
 God van leven, God van licht. 
 Wanneer zal ik Hem weer loven, 



 juichend staan in zijn voorhoven? 

 

2   Tranen heb ik onder 't klagen 
 tot mijn spijze dag en nacht 
 als mijn haters honend vragen; 
 "Waar is God die gij verwacht?" 
 Ik gedenk hoe ik vooraan 
 in de reien op mocht gaan, 
 om mijn dank Hem op te dragen 
 in zijn huis op hoogtijdagen. 

 

3   Hart onrustig, vol van zorgen, 
 vleugellam geslagen ziel, 
 hoop op God en wees geborgen. 
 Hij verheft wie nederviel. 
 Eens verschijn ik voor de Heer, 
 vindt mijn ziel het danklied weer. 
 Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
 dikwijls aan de dood ontheven. 

 

 

 

Gebed om ontferming: 

………………… zo bidden wij U: 

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 

 

Loflied(zachtjes gezongen):  Gloriahymne (Lied 299E)  

 

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel                                                                                                                     

en op aarde vrede voor mensen                                                                                                                                  

van zijn behagen.                                                                                                                                                              

Wij loven U, aanbidden U,                                                                                                                                        

vereren en zegenen U.                                                                                                                                                  

Wij danken U om uw glorie!                                                                                                                                   

Hemelse koning, God over allen,                                                                                                                             

Vader van mensen!                                                                                                                                                     

Jezus Messias, één met de Vader,                                                                                                                              

Lam van God, die wegdraagt de zonden                                                                                                                     

van heel onze wereld:                                                                                                                                                    

geef uw ontferming!                                                                                                                                                  

Heilig, heilig zijt Gij alleen                                                                                                                                            

Heer, Allerhoogste,                                                                                                                                                      

Jezus Messias, heilige Geest,                                                                                                                                      

glorie van God!                                                                                                                                                                   

U alle eer, nu en altijd.                                                                                                                                               

Amen, amen,                                                                                                                                                                 

amen 

 

 



1e Lezing:    2 Korintiërs 12:7b-10 
 
7 Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik 

word gekweld door een engel van Satan. 8Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te 

bevrijden, 9maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt 

zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de 

kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik 

vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid 

ben ik sterk. 
 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Zingen(zachtjes)  Lied 342 (In God de Vader op zijn troon) 

 

1  In God de Vader op zijn troon                                                                                                             

geloven wij, en in de Zoon,                                                                                                                             

uit God geboren voor de tijd                                                                                                                           

Hem zij de macht, de majesteit! 

   

2  En in de Geest, die ons geleidt,                                                                                                           

geloven wij: dat er altijd                                                                                                                                

een Trooster is, zacht als de wind,                                                                                                                   

een sterke moeder bij haar kind.   

 

3 Lof zij de Vader, die ons schiep                                                                                                                      

en licht uit nacht tevoorschijn riep.                                                                                                              

Lof zij de Zoon, die onze nood,                                                                                                                     

ons kruis verdroeg en onze dood.  

 

4 Die onderging en overwon                                                                                                                            

en als de zon ten hemel klom,                                                                                                                        

die aan de dag treedt op zijn tijd                                                                                                                    

en eenmaal recht van onrecht scheidt.  

 

5 Lof zij de Geest die wereldwijd                                                                                                                  

ons kerk maakt: Christus toegewijd                                                                                                              

tot wij, van alle kwaad bevrijd,                                                                                                                   

God zien in alle eeuwigheid.  

 

Amen.  

 

 

Evangelielezing:  Marcus 6:1-6 

 

61 Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 2 Toen de sabbat 

was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd 

en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven 

is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! 3 Hij is toch die timmerman, de 

zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters 

niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem. 4 Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een 

profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 5Hij kon daar 



geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. 6Hij 

stond verbaasd over hun ongeloof. 
 

l. : Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

 

VERKONDIGING 

 

Zingen (zachtjes):       Lied 840 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’) 

 

 

1    Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
 want mijn leven is onder de macht gesteld 
 van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
 en de Heer zegt kom en ik kom. 

 

2    O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
 Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
 wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
 wees de adem waaruit ik ontsta. 

 

3    Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
 ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
 en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
 en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 

 

Dank- en Voorbeden: 

v.: ……………………………. 

     …………………………….. 

 

Tafelgebed: 

v.: De Heer zij met u allen. 

a.: Zijn vrede zij met u. 

v.: Laat uw hart vol vreugde zijn. 

a.: Ons hart gaat uit naar God de Heer. 

v.: Gezegend is God onze Heer. 

a.: Hem zeggen wij dank. 

 

v.:  Het past ons om u dankbaar te zijn, Heer, onze God, 

      hier en overal en nu en altijd. 

      Uw Woord heeft onder ons gewoond 

      en tot de dag van vandaag klinkt zijn stem 

      die onze vrijheid aankondigt, 

      uw toekomst van vrede overal, 

      uw wereld waar Jezus uw Zoon de eerste is 

      die daar is geboren, thuis bij U. 

      Aartsvaders hebben naar hem uitgezien 

      Profeten hebben van hem gezongen, 

      Zijn leerlingen spraken over hem waar zij maar kwamen 

      Ook wij stemmen in met heel deze stoet van mensen en bidden: 

 



a.:  Heilig bent U, Heer van alle machten! 

      Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid! 

      U komt de lof toe, U Allerhoogste! 

 

      Wij bidden U om uw Geest, die ons bemoedigt, 

      dat wij in een wereld waar mensen de hoop verliezen 

      mogen laten zien dat U met ons gaat 

      en onze toekomst bent,  

      dat wij ooit zullen wonen waar het leven goed is en gezegend, 

      waar wij uw Naam met liefde uitspreken 

      met alle mensen die gaan in uw spoor 

      heel het mensenvolk, door U genodigd aan uw tafel. 

 

v.:  Laat komen uw koninkrijk, hier in ons midden. 

      Gezegend zij uw Naam, God, onze Vader, 

      door Jezus uw Zoon, onze Heer, 

      vandaag en tot in lengte van dagen. 

a.:  Amen 

 

HET BREKEN VAN HET BROOD EN HET INSCHENKEN VAN DE BEKERS. 

 

NODIGING 

v.:  Brood dat leven geeft  

en vrucht van de wijnstok die het hart verheugt - 

    in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.  

Deelt allen in zijn overvloed. 

 

    Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 

    heeft Hij het brood in zijn handen genomen. 

    Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn Vader, 

Hij heeft U dank gezegd, 

het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: 

 

  “Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. 

  Doe dit om aan mij te blijven denken.” 

 

     Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit, en zei: 

 

  “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

  dat voor u en voor allen wordt vergoten  

tot vergeving van zonden. 

Telkens als jullie uit deze beker drinken, 

zullen jullie aan mij denken.” 

 

a.:  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

      verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt. 

 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 

 

Orgelspel:  (Tijdens de maaltijd speelt de organist passende muziek.)  

 

Gebed na de maaltijd: 

v.: ………………………… 

     ………………………… 

 



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 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 den boze, 

      want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

      tot in eeuwigheid.    Amen.  

 

Allen gaan staan.  

 

Slotlied (zachtjes gezongen):  Lied 425 (Vervuld van uw zegen) 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 

 

WEGZENDING EN ZEGEN:  

v. : ………………………….. 

      …………………………… 

a.: Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel  

 

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

CvK Herv. Gemeente Ammerstol. Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van de 

kerk. Het deel voor de diaconie is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat 

 

 

Vanmiddag om 14.30 uur is de doopdienst van Max van Rijswijk, zoon van Liselotte en Kai van 

Rijswijk. De dienst is alleen voor genodigden maar u kunt wel de livestream volgen.   

Komende zondag, 11 juli 2021, is er een dienst van Woord, Orgelspel en Gebed.  

Voorganger is mw ds M. Berends uit Berkenwoude. 

11 juli 2021 om 15.00 uur wordt Levinyo van Veen gedoopt in een dienst alleen voor genodigden. 

Er is wel een livestream. 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


