
                                                  6e Zondag van de Herfst  

Zondag 24 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: drs. L.J. Polet (Ineke) uit Gouda 

Organist: Marlene Lakerveld 

Ouderling: Bernard Zom (L) 

Diaken:  Rudy Bieleveld 

Lector:   Adrie Berends 

Ontvangst: Willie Kok 

             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 

 

Zingen:  Lied 280: 1, 4 en 5 (‘De vreugde voert ons naar dit huis’) 

 

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 771: 1 en 3 (‘Ik weet van een stad die komen zal’) 

 

         DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

1e Lezing  Jeremia 2: 13 

13 Twee wandaden heeft mijn volk begaan:  

    het heeft Mij verlaten, bron van levend water, 

    en het heeft waterkelders uitgehouwen,  

    kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. 

 

Jeremia 3: 14a en 15 

14a Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Here. 

15  Ik zal u herders geven naar mijn hart,  

     die u zullen weiden met kennis en verstand. ……………….. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God.  

 

Zingen:  uit Lied 177:  (eenmaal voorspelen door het orgel, daarna gemeente) 

 

 De kruik breekt stuk, de kruik breekt stuk, 

de scherven brengen geen geluk: 

hoor het Woord des Heren:  

wij moeten ons bekeren. 

Hij die ons riep in de woestijn,  

wil onze Vader zijn! 

 

Evangelielezing  Matteüs 7: 24 - 27 

24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, 

die zijn huis bouwde op een rots. 25 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er 

stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was 

gefundeerd op een rots. 26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken 

worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. 27 Toen het begon te regenen en de 

bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte 

het in, en er bleef alleen een ruïne over. 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied 568a   (‘Ubi caritas’) 

 

 Daar waar liefde is, en vrede, 

daar waar liefde is, daar blijft God met ons. 

 

  Ubi caritas et amor,  

              Ubi caritas, Deus ibi est. 

 

 Daar waar liefde is, en vrede, 



daar waar liefde is, daar blijft God met ons. 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

Orgelspel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Zingen: Lied 935: 1 en 3  (‘Je hoeft niet bang te zijn’) 

 

GAVEN en GEBEDEN 

 

Inzameling: 

De eerste rondgang is voor de kerkvoogdij. De opbrengst is bestemd voor het algemeen onderhoud 

van de kerk.  

De tweede rondgang is voor de diaconie.  

 

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 419: 1, 2 en 3 (‘Wonen overal’) 

 

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 31 oktober 2021, is er een dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Voorganger is dhr Onno Albada uit Dalem, 

 

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


