
                                                 7e zondag van de herfst  

Zondag 31 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: Onno Albada uit Dalem 

Organist: Wim Voorrips 

Ouderling: Willie Kok (L) 

Diaken:  Greet Jongkind 

Lector:   Jannie v.d. Oever 

Ontvangst: Rudy Bieleveld 

             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 Eeuwige. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw blijft 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 

 

Zingen:  Lied 149: 1 en 3 (‘Halleluja! laat opgetogen’) 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming: 

v. :  Moeder van ons leven,        Wij bidden u: 

v. :  Heer, ontferm u over ons. 

a. :  Heer, ontferm u over ons. 



v. :  Vader van ons leven        Wij bidden u: 

v. :  Christus, ontferm u over ons. 

a. :  Christus, ontferm u over ons. 

v. :  Moeder, vader van ons leven,        Wij bidden u: 

v. :  Heer, ontferm u over ons. 

A.:  Heer, ontferm u over ons.   Amen 

 

Loflied:  Lied 756: 1, 2 en 6 (‘Laat komen, Heer, uw rijk’) 

 

         DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

1e Lezing  Job 19: 23 - 27a  

23 O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, 

   vastgelegd in een inscriptie, 

24 met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, 

   voor altijd in de rotsen uitgehouwen! 

25 Ik weet: mijn redder leeft, 

   en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. 

26 Hoezeer mijn huid ook is geschonden, 

   toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. 

27 Ik zal hem aanschouwen, 

   ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, 

   heel mijn binnenste smacht van verlangen. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God.  

 

Zingen:  Lied 981: 1, 2 en 4 (‘Zolang er mensen zijn op aarde’) 

 

Evangelielezing  Marcus 12: 18 - 27   

18 Er kwamen enkele sadduceeën naar hem toe; volgens de sadduceeën is er geen opstanding uit de 

dood. Ze vroegen hem: 19 ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft 

en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en 

nakomelingen verwekken voor zijn broer.” 20 Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en 

stierf zonder nakomelingen; 21 de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; 

en met de derde ging het net zo. 22 Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf 

de vrouw. 23 Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle 

zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ 24 Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent 

blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. 25 Want wanneer de mensen uit de dood 

opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. 26 Wat 

betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik 

niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van 

Jakob”? 27 Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!” 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied 322 (‘Die chaos schiep tot mensenland’) 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

Orgelspel: Lied 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Inzameling: 



De eerste rondgang is voor de kerkvoogdij. De opbrengst is bestemd voor de kosten van de 

verwarming van de kerk. De tweede rondgang is voor de diaconie.  

 

Dank- en Voorbeden: 

v. :  …………………… 

       Zo bidden wij U: 

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

v. : …………………… 

      Zo bidden wij U: 

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

v. :  …………………… 

      Zo bidden wij U: 

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

 

Stil gebed 

 

Intentiegebed bij het Onze Vader 

Zeg niet vader 
als je geen kind kunt zijn. 

 
Zeg niet onze, 
als je slechts aan jezelf denkt. 

 
Zeg niet hemel, 
als je slechts aardse zaken verlangt. 

 
Zeg niet Uw naam worde geheiligd, 
als je voortdurend je eigen eer zoekt. 

 
Zeg niet Uw rijk kome, 
als je hoopt er zelf beter van te worden. 

 
Zeg niet Uw wil geschiede, 
als je geen tegenslag kunt verdragen. 

 
Bid niet voor het brood van vandaag, 
als je niet voor wie hongeren wilt opkomen. 

 
Bid niet voor vergeving van schuld, 
als je je vangen laat in wrok en bitterheid. 

 
Bid niet voor een leven zonder beproeving, 
als je voortdurend met kwaad omgaat. 

 
Bid niet voor een leven zonder kwaad, 
als je niet op zoek bent naar het goede. 

 
Bid niet dat God je gebeden hoort, 
als je zelf niet stil kunt zijn. 

 
Zeg niet amen en zo zij het, 
als je dit gebed niet ter harte neemt. 

 



“Onze Vader” 

a.: Onze Vader die in de hemelen zijt.  

     Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,  

     uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

     Geef ons heden ons dagelijks brood;  

     en vergeef ons onze schulden,  

     gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  

     en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

     Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

     tot in eeuwigheid.    Amen. 

 

Slotlied:  Lied 672: 1, 3 en 7 (‘Kom laat ons deze dag’) 

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

v. :  Ga heen in vrede, hef uw hart omhoog naar God en ontvang zijn zegen.                                                                                                                             

De Heer zegene u en behoede u,                                                                                                                                  

de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,                                                                                     

de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

a.: Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel: Lied 810 (3 maal) 

 

 

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. 

 

 

 

Dinsdag a.s., dinsdag 2 november 2021, is er i.v.m. Allerzielen een vesper, aanvang 19.30 u., kerk 

open om 19.15 u. er is dan gelegenheid om overledenen te gedenken en desgewenst een kaars aan te 

steken. Een ieder is welkom, ook uw familie, vrienden en buren. 

 

 

 

Volgende week zondag, zondag 7 november2021, is er een dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Voorganger is mw ds Márti Tüski uit Utrecht. 

 

 

 

 

 

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


