
                                                 9e zondag van de herfst 

Zondag 14 november 2021 

 

 
    Dienst van Woord, Gebed en Zang 

 

 

 
 

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

 

In deze dienst: 

Voorganger: mw Thea Verspui uit Rhenen 

Organist: Arie Versluijs 

Ouderling: Erna de Lange 

Diaken:  Rudy Bieleveld (L) 

Lector:   Marry Burger 

Ontvangst: Jos Teeuw 

Koster:  Tineke van Santen 

 

 

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 221: 1 en 3 (‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’) 



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 713: 1, 2 en 5  (‘Wij moeten Gode zingen’) 

 

         DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

1e Lezing   Micha 6: 6 – 8 

6 ‘Wat kan ik de HEER aanbieden, 

waarmee hulde brengen aan de verheven God? 

Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, 

zou hij eenjarige stieren aanvaarden? 

7 Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, 

met olie, stromend in tienduizend beken? 

Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, 

de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? 

8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 

je weet wat de HEER van je wil: 

niets anders dan recht te doen, trouw te  betrachten 

en nederig de weg te gaan van je God. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God.  

 

Zingen:  Lied 316: 1 en 4 (‘Het woord dat u ten leven riep’) 

 

Evangelielezing  Marcus 12: 38 - 13: 2 

     38 Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden 

rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 39 en een ereplaats willen in de 

synagogen en bij feestmaaltijden; 40 ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn 

lange gebeden op. over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’ 

      41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken 

gooiden veel geld in de kist. 42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter 

waarde van niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik 

verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer i de offerkist gedaan  dan alle anderen die er geld in 

hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles 

gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’ 

 

13: 1 Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Meester, kijk eens, wat een 

enorme stenen en wat en imposante gebouwen!’ 2 Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu 

ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden 

afgebroken.’ 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 



Zingen:  Lied 992  (‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’) 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

Orgelspel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Zingen:  Lied 843   (‘Wat te kiezen’) 

 

 

Dank- en Voorbeden 

v.: ……………………….. 

       ………………………. met acclamatie:  

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

 

Stil gebed 

“Onze Vader” 

 

Allen gaan staan.  

 

Slotlied  Lied 657: 1, 2 en 4  (‘Zolang wij ademhalen’) 

 

Wegzending en Zegen  

(3x gezongen) `Amen`  

 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk terwijl  

het orgel speelt. 

 

 

 

Er is één collecte bij het verlaten van de kerk voor kerkvoogdij en diaconie tezamen. Het deel voor de 

kerkvoogdij is bestemd voor aanpassing van de keuken in ’t Achterschip.  

 

 

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 21 november 2021, is de Gedachtenisdienst. Voorganger is mw ds 

Margreet Gouwens uit Schoonhoven. 

 

 

 

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


