
2e zondag van de herfst 

STARTZONDAG 

Zondag 26 september 2021  
 

 
Dienst van Woord, Gebed en Zang 

Met medewerking van de zondagschool 

 

 

 
 

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

 

In deze dienst: 

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

Organist: Marlene Lakerveld 

Ouderling: Willie Kok (L) 

Diaken:  Rudy Bieleveld 

Lector:   Sebastiaan Docters van Leeuwen 

Ontvangst: Yvon van Loon 

             Koster:  Tineke van Santen 

 

 

    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 blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet zal loslaten het werk van Zijn handen 

 

  Allen gaan zitten 

 

Zingen  Lied 146c: 1 en 3 

 

Aandacht voor de kinderen. 

Aansluitend gaan de kinderen naar de zondagschool.  

Wij zingen: “zij dragen het licht voor zich uit.” 

 

INLEIDING OP DE DIENST 



Gebed om ontferming       

v.: …………………………….   afgesloten met: 

     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. 

 

Zingen  Loflied   Lied 713: 1 en 5 

 

DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

1e lezing  Jeremia 29: 4 - 14 

4 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij 

vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en 

eet van de opbrengst, 6 ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen 

en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet 

afnemen. 7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar 

bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.  

8 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je 

profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen.  

9 Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden spreekt de HEER. 

10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan 

zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11 Mijn plan met jullie 

staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle 

toekomst geven. 12 Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie 

zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14 Ik zal me door 

jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen 

uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren 

naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

OVERDENKING deel 1:  ‘HEDEN’ 

 

Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

 

2e lezing  De brief aan de Filippenzen 4: 4 - 7 

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen 

als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt 

en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 

gedachten in Christus Jezus bewaren. 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid.  Amen. 

 

Zingen   Lied 913: 1 en 2 

 

OVERDENKING deel 2:  ‘TOEKOMST’ 

 

 

Lied (via beamer) ‘Toekomst vol van hoop’ (homemade) | Sela | Chr. Koor Jigdaljahu - YouTube

   (versie 23 juni 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveKZNM
https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveKZNM


In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 

 

Refrein 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 

 

Refrein 

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

Refrein 

    

Dank- en Voorbeden 

v.: ……………………….  

     ……………………….  Met als acclamatie: 

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

 

Stil gebed 

 

Orgelspel   (Lied 371)   

 

 

De kinderen komen terug uit de zondagschool. 

 

Aandacht voor de tekeningen van de kinderen en de ingevulde kaartjes van de volwassenen. 

 

 

Slotlied: Lied 969 

 

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 kosten van realisatie van een invalidetoilet in ’t 

Achterschip. 

Het deel voor de diaconie is bestemd voor het Jongerenwerk in Ammerstol. 

 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is koffie en thee. Iedereen is 

welkom. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 3 oktober 2021, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Voorganger is ds Márti Tüski uit Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 


