
5e zondag van de zomer 

Zondag 18 juli 2021  

 
Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel 

In deze dienst: 

Voorganger: dhr. Onno Albada uit Dalem  

Organist: Wim Voorrips 

Ouderling: Willie Kok (L) 

Diaken:  Yvon van Loon 

Lector:   Aukje Nieuwenkamp  

Ontvangst: Greet Jongkind  

             Koster:  Tineke van Santen 

 

 

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. 

 

 

Drempelgebed    

v. Onze hulp is te vinden in de Naam van onze God: 

Vader, moeder van ons leven, die wij God noemen,                                                                                       

Alles is vreemd, alles is anders 

Niets is meer vertrouwd 

Dachten we dat corona voorbij was, het is er weer en hoe 

Dachten we dat de boze buitenwereld ons niet meer kon deren 

Die wereld is er dreigend in alle hevigheid, somberheid. 

 

Moeder, vader van ons leven 

We moeten ons zelf herpakken 

We moeten elkaar vastpakken en vasthouden 

Om ons leven weer op de rails te krijgen 

Om weer zin aan ons aller leven te geven 

Geef dat we die moed kunnen opbrengen 

In godsnaam die luidt 

Ik zal er zijn, ook als je het niet meer verwacht. 

Door Jezus Christus 

a. Amen 

 

   



 

Zingen:  Lied 23  (‘Ik wil van God als van mijn herder spreken’) 

 

Allen gaan zitten 

 

Inleiding op de dienst 

Gebed om ontferming       

v. We leven in verwarde en verwarrende tijden; 

      zijn we nog veilig in deze hernieuwde coronatijd? 

 Biedt een vaccinatie ons voldoende bescherming?     

Heer, ontferm u over ons,  

a.  Heer, ontferm u over ons. 

 

Zijn we nog veilig, nu de georganiseerde misdaad ons op de hielen zit? 

Moeten we in het ons vertrouwde leefgebied rondom de kerk van Ammerstol 

ook eerst links en rechts kijken of het vertrouwd is? 

Christus, ontferm u over ons,      

a. Christus, ontferm u over ons. 

 

Zijn we nog geborgen in uw hand, met ziekte om ons heen? 

Met misdaad en gevaar om ons heen? 

             Heer, ontferm u over ons,       

a. Heer, ontferm u over ons.    Amen. 

 

Loflied   Lied  634: 2 (‘Licht moge stralen in de duisternis’) 

 

DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

Eerste lezing   Jeremia 23,1-6  

Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de 

HEER. Daarom – dit zegt de Heer, de God van Israel, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie 

hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik 

jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. Wat er nog van de 

schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug 

naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen die 

ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de 

HEER. De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat 

ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal 

handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze 

gerechtigheid. 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Zingen:                  Lied  756: 4 en 5   (‘Zal ooit een dag bestaan’) 

 



Evangelielezing  Marcus 6, 30 – 44 

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat 

ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ”Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen 

te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze 

zelfs niet de kans kregen om te eten.  

Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek . 

werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die 

plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een 

grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij 

onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en 

zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en 

gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen’. Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’. Ze 

vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 

Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je ? Ga eens kijken’. En nadat ze waren gaan kijken 

wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf en twee vissen.’ Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht 

moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 

honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de 

hemel, sprak het zegengebed uit, brak de boden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit 

te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze 

haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en 

ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. 

 

v.    Lof zij U Christus; 

a. in eeuwigheid. Amen. 

 

Lied    383: 1, 2 en 3  (‘Zeven was voldoende’) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Zingen: Lied 1001: 1, 2 en 3  (‘De wijze woorden en het groot vertoon’.) 
 

Dank- en Voorbeden: 

v.: ……………………….. 

       ……………………….  

Met als acclamatie: 
a.: Heer, onze God,  

      wij bidden U, verhoor ons. 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Slotlied:  Lied 601: 1 en 3  (‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’) 

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

a.: `Amen` 

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 

 



Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

Aukje Nieuwenkamp zal nog iets zeggen. 

 

Na de dienst is er gelegenheid de familie Nieuwenkamp te condoleren in de kerk. 

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en voor de 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 invalidetoilet in ’t Achterschip. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 25 juli 2021, is er een Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. 

Voorganger is mw ds Roding-Schilt uit Schoonhoven. 

 
 

 
 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


