
                                                 4e zondag van de herfst  

Zondag 10 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 I. Uijtdewilligen – Koenders uit Nieuwerkerk a/d IJssel 

Organist: Arie Versluijs 

Ouderling: Jos Teeuw (L) 

Diaken:  Jenneke de Hoop 

Lector:   Greet Jongkind 

Ontvangst: Greet Jongkind 

             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 en vrede zij u, 

     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 130: 3 en 4 (‘Uit diepten van ellende’) 

 

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 1005: 1 en 2 (‘Zoekend naar licht, hier in het duister’) 

 

         DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

1e Lezing   Exodus 13: 17 - 22 

17 Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het 

gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd 

zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. 18 Daarom liet hij 

het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. 

 De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. 19 Mozes had het 

lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te zullen 

doen, ’God zal jullie lot aantrekken,’ had hij gezegd, ‘en dan moeten jullie mijn lichaam van hier met 

je meenemen.’ 

 20 Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de 

woestijn. 21 De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s 

nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 22 Overdag ging de 

wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God.  

 

Zingen:  Lied 80: 1 en 7  (‘God van de heerscharen’) 

 

Evangelielezing  Johannes 8: 12 - 20 

12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld wie mij volgt loopt nooit 

meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13 De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis 

is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14 Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over 

mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik 

naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15 U oordeelt met menselijke 

maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16 En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel 

betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. 17 In uw wet 

staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18 Wel, ik getuig over mezelf, en 

de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’ 19 Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U 

kent noch mij, noch mijn Vader,’;  antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook 

kennen.’ 20 Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, 

want zijn tijd was nog niet gekomen. 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 



Zingen:  Lied 601 (‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’) 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

Orgelspel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Inzameling: 

De eerste rondgang is voor de kerkvoogdij. De opbrengst is bestemd voor de realisatie van een 

invalidetoilet in ’t Achterschip. 

De tweede rondgang is voor de diaconie. De opbrengst is bestemd voor de PKN-week van de 

opvoeding. 

 

Dank- en Voorbeden 

v.: ……………………….. 

       ………………………. met acclamatie:  

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

     verhoor ons. 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Slotlied  Lied 213: 1, 2 en 3 (‘Morgenglans der eeuwigheid’) 

 

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. 

 

 

De deurcollecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij.  

 

 

NB: Als u een gift wilt overmaken, kunt u dit doen door een bedrag over te maken naar 

bankrekeningnr: NL28 RABO 0373715137 t.n.v.: CvK Herv. Gemeente Ammerstol.  

Bij voorbaat onze dank daarvoor. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 17 oktober 2021, is er de Oogstdienst m.m.v. de zondagschool. In deze 

dienst zullen Wies Docters van Leeuwen en Lieze Uithol worden gedoopt.  

Voorganger is ds Margreet Gouwens uit Schoonhoven. 

 

 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


