
Twaalfde zondag van Pasen 

5 september 2021 

 

Dienst van Woord en Gebed 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

PS: vergeet u niet na de dienst uw telefoon weer aan te zetten? 

 

In deze dienst:  

Voorganger  ds Roel Braakhuis en ds Julia van Rijn 

Organist  Wim Voorrips 

Ouderling  Leo van Veen (L) 

Diaken   Rudy Bieleveld 

Lector   Esther Nelemans 

Ontvangst  Hennie Blom, Bernard Zom en Jos Teeuw 

Koster   Cees de Vos 

__________________________________________________________________________________ 

 

VOORBEREIDING 

 

Lied 280 (‘De vreugde voert ons naar dit huis’) 

 

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 

 

Aandacht voor de kinderen van de zondagschool én voor de kinderen van het Eetcafé. 

 

Lied 783 (‘Voor mij is geluk‘) 

 



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. 

 

1e Lezing: Genesis 1: 1 – 13 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag 

over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.  

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het 

licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en 

het werd morgen. De eerste dag. 

God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En 

zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water 

erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. 

God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En 

zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag 

dat het goed was. 

God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die 

vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort: allerlei 

zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed 

was. Het werd avond en het werd morgen. De derde dag. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Lied 600 (‘Licht, ontloken aan het donker ‘) 

 

Evangelielezing: Lucas 2: 22 – 35 

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten 

verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven 

in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wilden ze 

het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone 

duiven. 

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag 

naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem 

door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou 

hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar 

binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en 

loofde hij God met de woorden: ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van  

alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei 

tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen 

opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken 

worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 

 

l. : Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Lied 159a (‘Nu is het woord gezegd‘) 



VERKONDIGING 

 

Lied     413 (‘Grote God, U loven wij‘) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Voorbede  

 

Stil gebed 

 

Onze Vader: 

a.: 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. 

 

LOSMAKING door Ds. Julia van Rijn 

 

Allen gaan staan 

 

Wegzending en Zegen  

v.: ………………………….. 

a.: Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

Slotlied 416 (‘Ga met God’)  

 

 

Tijdens het orgelspel groeten ouderling en voorganger elkaar, en verlaten zij de kerk. 

 

 

Aansluitend doet de preses, Rudy Bieleveld enkele mededelingen.  

 

Na terugkomst in de kerk van emeritus ds Roel Braakhuis, spreekt zij hem namens de kerkenraad toe 

en biedt een cadeau aan namens de gemeente. 

 

Daarna bieden ook Jannie van de Oever en Tineke van Santen namens de gemeente een cadeau aan. 

 

Na Jannie en Tineke krijgt Roel het woord. 

 

Tot slot gaan we door de toren naar buiten, waar nog een verrassing voor Roel is. Na afloop hiervan 

gaan we, met in acht name van de corona regels, weer door de toren naar binnen en krijgt u een kopje 

koffie of thee bij de ingang van de kerk.  

 

Er worden vervolgens drankjes en hapjes geserveerd. 

 



Nadat de drankjes en hapjes zijn uitgeserveerd, kunt u Roel en Esther groeten. Mocht u vanmiddag 

naar Het Gebouw komen, dan kan dat ook daar. 

 

 

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 van de kerk. Het deel voor de diaconie is 

bestemd voor het missionair werk van de kerk. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 12 september 2021, is er een Dienst van Woord, Zang en Gebed. 

Voorganger is mw ds D.A. Rietveld uit Bleiswijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


