
Tweeëntwintigste zondag door het jaar 

29 augustus 2021 

 
Dienst van Schrift en Tafel 

 

       
 
            PS: Vergeet u niet na afloop van de dienst uw telefoon weer aan te zetten? 
 

In deze dienst: 

Voorganger:  ds Chris Koole   

Organist: Wim Voorrips  

Ouderling: Leo van Veen 

Diaken:  Yvon van Loon 

Lector  Marry Burger 

Ontvangst Erna de Lange 

Koster  Ton Bos 

 

 

   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 

 

INLEIDING OP DE DIENST  

 

Openingslied:      Lied 15  (‘Wie zult Gij noden’) 

 

1   Wie zult Gij noden in uw tent, 
 wie op uw heil'ge berg doen wonen? 
 Hem die o Heer, uw recht niet schendt, 
 in heel zijn wandel U erkent, 
 die zult Gij U een gastheer tonen. 



 

2   Wie wordt er in uw huis geëerd? 
 Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
 wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 
 die van zijn naaste onheil weert 
 en hem nooit krenken zal of smaden. 

 

3   Slechts zij die U verwerpen, Heer, 
 die zijn verwerp'lijk in zijn ogen; 
 maar wie U vrezen geeft hij eer, 
 hij breekt zijn eden nimmermeer, 
 hij woekert niet met zijn vermogen. 

 

4   Wie mag te gast zijn in uw tent, 
 wie zult Gij drank en voedsel reiken? 
 Die onomkoopbaar 't recht erkent 
 van ieder die zich tot hem wendt. 
 nooit zal hij wank'len en bezwijken 

 

Gebed om ontferming: 

v.: ………………… 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: gesproken door de voorganger ds Chr. Koole 

 

1e Lezing:    Jakobus 1: 17-18; 21b-22; 27 
17elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem 

is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. 18Hij wilde ons door de verkondiging van 

de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.(..) En aanvaard zo de 

boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet 

wat u gehoord hebt ook doen. (..) 27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: 

weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Evangelielezing:  Marcus 7: 1-8; 14-15; 21-23 

71Ook de farizeeën en enkele van de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich 

in zijn nabijheid op. 2En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil 

zeggen, met ongewassen handen 3(de farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun 

handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, 4en als ze van de 

markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities 

waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), 5toen vroegen de 

farizeeën en de Schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van 

onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ 6Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie 

van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: 

“Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; 
7tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, 

voorschriften van mensen.”     



8De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’   (..) 14Nadat hij de 

menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 15Niets dat 

van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten 

komen die hem onrein maken.’  (..) 21Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte 

gedachten, ontucht, diefstal, moord, 22overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, 

afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 23al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de 

mens onrein.’ 

 

l. : Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Lied:   967 (‘Zonne der gerechtigheid’) 

 

1    Zonne der gerechtigheid, 
 ga ons op in deze tijd, 
 opdat al wat leeft de dag 
 in uw kerk aanschouwen mag. 
 Erbarm U, Heer. 

 

2    Wek de dode christenheid 
 uit haar zelfverzekerdheid; 
 zend uw stralen overal, 
 dat de aarde U loven zal. 
 Erbarm U, Heer. 

 

3    Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
 die geen mens ooit helen kan. 
 Breng, o Herder, in Gods naam 
 uw verstrooide kudde saam. 
 Erbarm U, Heer. 

 

4    Open overal de poort, 
 Heer, voor uw voortvarend woord, 
 win elk volk met stille kracht 
 voor uw rijk, verdrijf de nacht! 
 Erbarm U, Heer. 

 

5    Geef geloof aan wie Gij zendt, 
 hoop en liefde, dat op 't eind 
 wat met tranen werd gezaaid 
 met gejuich mag zijn gemaaid. 
 Erbarm U, Heer. 

 

6    Laat ons zo uw heerlijkheid 
 zien in deze donk're tijd, 
 opdat wij nu en voortaan 
 trouw U ter beschikking staan. 
 Erbarm U, Heer. 

 

7    Alle eer en macht en kracht 
 worde, Heer, U toegebracht; 
 heel de mensheid stemme saam 
 in de drieklank van uw naam. 
 Erbarm U, Heer. 

 



VERKONDIGING 

 

 

Lied  840  (“Lieve Heer, Gij zegt ‘kom en ik 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. 

 

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:  Lied  418  (‘God schenk ons de kracht’) 

 

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,                                                                                                      

dan zal ons geen macht uit elkander drijven.                                                                                                             

Zijn wij in U een, samen op uw wegen                                                                                                                       

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;                                                                                                      

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.                                                                                                            

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,                                                                                                     

horen, helpen, helen - vruchtbaar in de Heer.  

 

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,                                                                                                                         

dat wij die als zaad dragen door de landen,                                                                                                         

zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,                                                                                                             

totdat in uw vrede ons hart rusten mag.  

 

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,                                                                                                        

dan zal ons geen macht uit elkander drijven.                                                                                                             

Zijn wij in U een, samen op uw wegen                                                                                                                          

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

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.  

Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud en herstel van de ramen van de kerkzaal. 

 

Gaarne vragen we u uw gift over te maken naar bankrekeningnr: NL28 RABO 0373715137 t.n.v.:  

CvK Herv. Gemeente Ammerstol. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 29 augustus 2021, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang.  

Voorganger is ds Roel Braakhuis. In deze dienst zal ds Braakhuis worden losgemaakt van onze 

gemeente omdat hij dan met emeritaat gaat.. 

 
 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 
 


