
13e zondag van de zomer 

15e na Trinitatis 

Zondag 12 september 2021  

 

 
Dienst van Woord, Gebed en Zang 

 

 

 
 

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

 

In deze dienst: 

Voorganger: mw ds D.A. Rietveld uit Bleiswijk 

Organist: Arie Versluijs 

Ouderling: Bernard Zom (L) 

Diaken:  Greet Jongkind 

Lector:   Adrie Berends 

Ontvangst: Erna de Lange 

             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 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 

 

Drempelgebed:  

v.: ………………………….. 

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

a.: Amen   

 

Zingen:  Lied 98:1,4     ‘Zing een nieuw lied voor God de Here……’ 



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 869:1,4,6   ‘Lof zij de Heer ons hoogste goed. … 

 

1e Lezing    Jesaja 43 :1 t/m 4  

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, 

Je bent van mij! Moet je door het water gaan – ik ben bij je: of door rivieren – 

je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 

de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige 

van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil 

ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel 

van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. 

 

l. Dit is het woord van de Heer.  

a. Wij danken God.   

 

Zingen:  Lied 313 :  1,5   ‘Een rijke schat van wijsheid’  

 

Evangelielezing 1 Korinthe 13: 1 t/m 13    

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, 

ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave 

om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het  

geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht 

ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam  

prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon 

en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos- 

maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt 

vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles 

volhardt ze. 

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen,  

kennis verloren gaan.- want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 

Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was 

sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen 

ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige 

spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks 

zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, 

deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

 

I Joh 4 : 7 t/m 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven 

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God 

voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God 

niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard.: God heeft zijn 

enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke 



van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad, 

en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad moeten ook wij elkaar 

liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God 

in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.  

 

v. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied 791: 1,3,4,6 ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 

 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Dank- en Voorbeden 

v.: ………………………... 

       ………………………. 

a.: Op U, God, vertrouwen wij, 

     naar uw trouw en genade verlangen wij 

     op uw toekomst hopen wij.   

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Slotlied  Lied …885:1,2    ‘Groot is uw trouw o Heer……….’ 

 

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

(3x gezongen) `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 orgel.  

 

 

Volgende week zondag, zondag 19 september 2021, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Voorganger is mw Thea Verspui uit Rhenen. 

 
Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 
Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


