
7e zondag van de zomer 

Zondag 1 augustus 2021  

 
Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel 

In deze dienst: 

Voorganger: mw ds Márti Tüski uit Utrecht  

Organist: Wim Voorrips 

Ouderling: Willie Kok  (L) 

Diaken:  Rudy Bieleveld 

Lector:   Marian van Veen 

Ontvangst: Greet Jongkind 

             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 

 

Drempelgebed:  

v.: ………………………….. 

      …………………………. door Jezus Christus.   

a.: Amen   

 

Zingen:  Lied 91: 5 en 6      (‘Maar Gij moogt schuilen’) 

 

  Allen 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 

 

Loflied:  Lied 313: 4 en 5     (‘Maar wie op 't Woord vertrouwen’) 



 

  DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD  

   

1e Lezing:   Lezing Prediker 3: 5a 

Er is een tijd om stenen weg te werpen  

en een tijd om stenen bijeen te zamelen,  

een tijd om te omhelzen  

en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Zingen:  Lied 905: 1 en 3   (‘Wie zich door God alleen laat leiden’) 

 

Evangelielezing: Markus 16: 1 - 4 

1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome 

geurige olie om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, 

vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang 

van het graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een 

hele grote steen. 

 

v.: Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied 631: 1 en 3   (‘Tussen waken, tussen dromen’) 
 

UITLEG  EN  VERKONDIGING 

 

 

Zingen:  Lied 833 (‘Neem mij aan zoals ik ben’) 

 

Dank- en Voorbeden: 

v.: ……………………….. 

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

      wij bidden U, verhoor ons. 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

 

Slotlied: Lied 415: 1 en 2 (‘Zegen ons Algoede’) 

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

v.: ……………………….. 

     ………………………    

a.: Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 

 



 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij 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 onderhoud en herstel van de ramen van de kerkzaal. 

 

 

 

Volgende week zondag, zondag 8 augustus 2021, is er een Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. 

Voorganger is mw Annie Vermeij uit Boskoop 

 
 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


