
                                                 3e zondag van de herfst  

Zondag 3 oktober 2021  

 

 
Dienst van Woord, Gebed en Zang 

 

 

 
 

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

 

In deze dienst: 

Voorganger: ds Márti Tüski 

Organist: Marlene Lakerveld 

Ouderling: Leo van Veen 

Diaken:  Yvon van loon 

Lector:   Marian van Veen 

Ontvangst: Jos Teeuw 

             Koster:  Cees de Vos 

 

 

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 121: 1  (‘Ik sla mijn ogen op’) 

 



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 795: 4 en 5  (‘God, die alle dingen nieuw maakt’) 

 

1e Lezing   Maleachi 2: 10 - 16 

10 Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? Waarom 

behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het verbond dat hij met onze voorouders 

sloot? 11 Juda heeft trouweloos gehandeld, en in Israël en Jeruzalem heeft men zich gruwelijk 

misdragen. Juda heeft ontwijd wat de HEER heilig is en wat hij liefheeft; Juda is getrouwd met een 

vrouw die een vreemde god vereert. 12 Moge de HEER iedereen uit het volk van Jakob stoten die 

iemand beschermt die zoiets doet, iedereen die het voor zo iemand opneemt of voor hem offert aan de 

HEER van de hemelse machten. 13 En verder: jullie storten hete tranen op het altaar van de HEER, 

jullie jammeren en kreunen omdat hij niet naar je offers omziet en ze niet uit jullie handen aanvaardt. 

14 En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos 

behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER 

getuige is geweest. 15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch 

een nageslacht dat door God gewild is? Spel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet 

trouweloos. 16 Want de HEER, de God van Israël, zegt dat hij het verafschuwt wanneer een man zijn 

vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de hemelse 

machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos.  

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Zingen:  Lied 138: 4  (‘als ik omringd door tegenspoed’) 

 

Evangelielezing  Marcus 10: 1 - 10 

1 Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de 

mensen verzamelden zich weer in groten getale om hem heen; hij onderwees hij zoals hij gewoon was 

te doen. 2 Er kwamen ook Farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. 

Zo wilden ze hem op de proef stellen. 3 Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’ 4 Ze 

zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’ 5 Jezus 

zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. 6 Maar al bij 

het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; 7 daarom zal een 

man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, 8 en die twee zullen één worden, ze 

zijn dan niet langer twee, maar één. 9 Wat God heeft verbonden, mag de mens niet scheiden.’  

10 In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over.  

 

l. : Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied 146: 3  (‘Heil wien Jacobs God’) 

 

VERKONDIGING 

 

Zingen:  Lied 992: 1, 2, 3 en 4  (‘Wat vraagt de Heer’) 



Orgelspel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Dank- en Voorbeden 

v.: ……………………….. 

       ………………………. Met als acclamatie: 

a.: Op U, God, vertrouwen wij, 

     naar uw trouw en genade verlangen wij 

     op uw toekomst hopen wij.   

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

 

Slotlied  Lied 794: 1 en 2  (‘Gods zegen bidden wij je toe’) 

 

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 de kosten van de verwarming van de kerk. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 10 oktober 2021, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang.. 

Voorganger is mw ds I. Uijtdewilligen – Koenders uit Nieuwerkerk a/d IJssel. 

 

 
 

 

 

 

 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 
 


