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Dienst van Woord en Gebed 
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__________________________________________________________________________________ 
 

VOORBEREIDING 
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 
 
Lied 216 
 

INLEIDING OP DE DIENST 
 
Gebed om ontferming 
v.: ………………………….. 
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:   281: 6 – 10 
 
1e Lezing 2 Koningen 4: 42 -44 
Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de 
Godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn 
bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het 
beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze 
zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden 
ook.’ Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals 
de HEER had gezegd. 
 
l. : Dit is het woord van de Heer. 
a.: Wij danken God. 
 
Lied 145: 1 en 5 
 
Evangelielezing  Marcus 8: 1 - 21 
Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de 
leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie 
dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze 
onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar 
hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ Hij vroeg hun: 
‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de 
grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf 
ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. Ze hadden ook een paar 
kleine vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten 
uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten 
overschoot: zeven manden vol. Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg. 
Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta.  
Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de 
proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: 
‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken 
gegeven worden!’ Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de 
overkant.  
De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de 
boot. Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de 
zuurdesem van Herodes.’ Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit 
merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog 
niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien 
niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken 
brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ 
antwoordden ze. ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol 
stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie 
het dan nog niet?’ 
 
l. : Lof zij U Christus; 
a.: In eeuwigheid. Amen 
 
Lied 390 
 

VERKONDIGING 
 



Lied      978 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Voorbede 
 

Stil gebed 
 
Onze Vader: 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de 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 
in eeuwigheid. Amen 
 
                                      Allen gaan staan 
  
Slotlied  416 
 
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 29 augustus 2021, is er een Dienst van Schrift en Tafel. 

Voorganger is ds Chr. Koole uit Schoonhoven. 

 
 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 
 
 


