
8e Zondag van de zomer 

Zondag 8 augustus 2021  

 
Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel 

In deze dienst: 

Voorganger: mw Annie Vermeij uit Boskoop 

Organist: Arie Versluijs 

Ouderling: Erna de Lange   

Diaken:  Rudy Bieleveld (L) 

Lector:   Marian van Veen 

Ontvangst: Yvon van Loon 

             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 maakte. 

v.: Die zijn mensen trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en die je nooit, nooit in de steek zal laten. 

 

Groet: 

v.: Genade, vrede en blijdschap worden u geschonken  

a.: door God de Vader, 

v.: door Jezus de Christus, 

a.: samen met de heilige Geest.   

     Amen          

 

Drempelgebed:  

v.: God, die van mensen houdt, 

     wij leggen onszelf aan u voor 

     met alles wat wij hebben, 

     met alles wat ons lukt 

     en alles waarin wij falen. 

a.: Help ons ons leven opnieuw te bezien in uw licht. 

     Geef ons een hart om van mensen te houden.   

     Amen   

 

Zingen:  Lied 138: 1, 2 en 4  

(‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’) 

 

 



1. U loof ik, Heer, met hart en ziel, 

in eerbied kniel ik voor U neder. 

Ja, in de tegenwoordigheid 

der goden wijd ik U mijn beden. 

Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 

hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 

 

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij 

gehoord naar mij en kracht gegeven. 

Als ik welhaast ten offer viel, 

hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 

Al wat op aarde macht bezit, 

eenmaal aanbidt het U, o HERE! 

Als Gij hun 't woord van uw verbond 

met eigen mond hebt willen leren. 

 

4. Als ik, omringd door tegenspoed, 

bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 

uw rechterhand zal redding geven. 

De HEER is zo getrouw als sterk, 

Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 

Verlaat niet wat uw hand begon, 

o levensbron, wil bijstand zenden. 

 

  Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Kyriëgebed  

 

Loflied (staande) Lied 305: 1, 2 en 3 (‘Alle eer en alle glorie’) 

 

1. Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aan gezicht vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

2. Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

3. Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 



Gebed bij de opening van de Bijbel 

v.: ……………………….. 

     ……………………….. 

 

  DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD  

 

1e Lezing:   Jesaja 25: 6 - 9 

6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. 

7 Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, 

de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 

8 Voor altijd doet hij de dood teniet. 

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 

–  de HEER heeft gesproken. 

9 Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. 

Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Zingen:  Lied 313: 1 en 2 (‘Een rijke schat van wijsheid’) 

 

1. Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 

Hebt moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 

die zal er in aanschouwen 

des Heren aangezicht. 

 

2. God opent hart en oren, 

opdat wij in geloof 

zijn roepstem zouden horen, 

voor andre stemmen doof. 

Gods woord gordt mensen aan, 

om zonder te versagen 

het smalle pad te gaan 

en stil het kruis te dragen 

achter hun Heiland aan. 

 

Evangelielezing: Johannes 2: 1 - 11 

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus 

en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van 

Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet 

gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 

6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van 

twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 

8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen 

de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan 

kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en 

zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder 

goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als 

eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 



v.: Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied 313: 4 en 5 (‘Een rijke schat van wijsheid’) 

 

4. Maar wie op 't woord vertrouwen 

dat uitging uit Gods mond, 

die kunnen veilig bouwen, 

hun huis heeft vaste grond. 

Des Heren woord maakt vrij 

van dienst aan vreemde machten; 

in 't woord herkennen wij 

zijn plannen en gedachten. 

Het rijk is ons nabij! 

 

5. O Gij die wilt ontmoeten 

wie vragen naar uw wil, 

zie hoe wij aan uw voeten 

zitten en luistren stil. 

Geef dat tot U, o Heer, 

't woord van uw welbehagen 

niet ledig wederkeer', 

maar dat het vrucht mag dragen, 

uw grote naam ter eer. 
 

UITLEG  EN  VERKONDIGING 

 

Orgelspel 

 

Zingen:  Lied 525: 1, 2, 3, 4 en 5 

     (‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’) 

 

1. Wij willen de bruiloftsgasten zijn 

van Kana in Galilea. 

Wij drinken daar van de bruiloftswijn. 

Wij willen van harte vrolijk zijn 

met Jezus en met Maria. 

 

2. Maria sprak in bekommerdheid: 

er is niet genoeg te drinken. 

Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd. 

Zij wist in haar hart: Hij is bereid, 

en zal het ons zeker schenken. 

 

3. En toen de maaltijd ten einde liep, 

zag Hij naar de lege vaten, 

en deed ze vullen door die Hij riep, 

en scheppen wat Hij te drinken schiep. 

Zij proefden: wijn was het water. 

 

4. Wij mogen met Jezus gezeten zijn 

te Kana tussen de gasten. 

Een ander schenkt eerst de goede wijn 

en drinkt de mindere op het eind. 

Hier komt het beste het laatste. 



5. Wij zijn op het bruiloftsfeest genood 

met Jezus en met Maria. 

Hij draagt ons over de watervloed 

en laaft ons hart met zijn hartebloed 

te Kana in Galilea. 

 

Dank- en Voorbeden: 

 

Als inleiding op ons gebed zingen we samen:  Lied 886 (‘Abba, Vader, U alleen’) 

 

1. Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

2. Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts voor U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

D’uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts van U alleen. 

v.: ……………………….. 

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

     wij bidden U, verhoor ons. 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Slotlied: Lied 793: 1 en 2 (‘Bron van liefde, licht en leven’) 

 

1. Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt 

door uw hand elkaar gegeven, 

door uw vinger aangeraakt. 

Laat ons op uw toekomst hopen, 

gaandeweg U tegemoet; 

dat wij samen lachend lopen  

in uw grote bruiloftsstoet. 

 

2. Bron van liefde, licht en leven, 

zon die hartverwarmend schijnt, 

woord van hogerhand gegeven, 

trouw en teder tot het eind – 

al zou ons een vijand haten, 

al gaat zelfs de liefste heen, 

liefde zal ons nooit verlaten; 

Gij laat ons geen dag alleen. 



Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

v.: ……………………….. 

     ………………………    

De zegenbede wordt beantwoord met het 3e vers van lied 793 (zonder amen). 

a.: 

 Bron van liefde, licht en leven, 

laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, 

liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan  elkaar beminnen 

zo dat zelfs de dood niet scheidt; 

niets kan liefde overwinnen –  

liefde heeft de eeuwigheid. 

 

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. 

Het deel voor de diaconie is bestemd voor Kerk In Aktie. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 15 augustus 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) 


