
1e zondag van de herfst 

16e na Trinitatis 

Zondag 19 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 Thea Verspui, Rhenen 

Organist: Wim Voorrips 

Ouderling: Erna de Lange 

Diaken:  Jenneke de Hoop (L) 

Lector:   José Bos 

Ontvangst: Bernard Zom 

             Koster:  Ton Bos 

 

 

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 139: 1 en 2 



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 650: 1 - 4 

 

1e Lezing   Jakobus 3: 13 - 18 

13 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een 

onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. 14 Maar als u zich laat beheersen door bittere 

jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. 

15 Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. 16 Waar jaloezie en 

egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17 De wijsheid van boven daarentegen is 

voor alles zuiver, en vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan 

goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18 Waar in vrede wordt gezaaid, brengt 

gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Zingen:  Lied 1008 

 

Evangelielezing Marcus 9: 30 – 37 

30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten 

kwam, 31 want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon 

wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood 

opstaan.’ 32 Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. 

33 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg 

aan het redetwisten?’ 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie 

van hen de belangrijkste was. 35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de 

belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij pakte een kind 

op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn naam 

één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die 

mij gezonden heeft.’ 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid.     Amen 

 

Zingen:  Lied 838: 1 en 2 

 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel                 

 

Zingen:  Lied 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Dank- en Voorbeden 

v.: ………………………. Met als acclamatie: 

a.: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 



Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Slotlied  Lied 834 

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

`Amen` (3x gezongen)  

  

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 de afdracht aan de PKN.. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 26 september 2021, is de Startdienst voor het jaar 2021 – 2022, met 

medewerking van de zondagschool. 

Voorganger is ds R.P. van der Plicht uit Moordrecht. 

 

 
 
 

 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 
 


