
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                        EERSTE ZONDAG VAN DE HERFST  
          20 september 2020 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: Sonate 3 van Philip Pool (1707-1795) 

Welkom  

De gemeente gaat staan 
Beginlied:  288  ‘Goede morgen, welkom allemaal‘ (door de zanggroep) 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o:    U roept ons jong en oud bijeen 
        hoor ons als wij roepen tot u 
g:     U spreekt tot ons in de verhalen  
        Help ons begrijpen wat u van ons vraagt   
o:     U kijkt naar ons met dezelfde verwachting,  
         als wij uitzien naar u:                                                                                                                   
         zegen ons met het licht van uw ogen   
g:      Amen.  

Lied  288 -herhaling     (waarna de gemeeente gaat zitten) 

Kyriegebed      - door Rivka        
- responsie 301 a  (door de zanggroep) 

 

Glorialied 299j: 3 en 4 (door de zanggroep) 
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HET WOORD 

Wat gaan we doen – het beeld van de kale braamstruik 

 

Gebed om Geest 
 
verhaal voor de kinderen: Mozes, ontmoeting bij de braamstruik   

      ‘doe je schoenen uit’  
 

Lied 934  ‘Ik ben voor jou een nieuwe naam’ (door de zanggroep) 
 
Lezing naar Exodus 3   

Mozes was  gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro te weiden. 
Eens ( … ) kwam hij met de kuddes in de buurt van de Horeb, de berg van God.  

Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een 
doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door 
het vuur werd verteerd.  Hoe kan het dat die struik niet verbrandt?, dacht hij.  
Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar (…) toen 
klonk de stem van de Heer: Kom niet dichterbij, en trek je sandalen uit, want de 
grond waarop je staat, is heilig. 

Ik ben de God van je vader Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob.  
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 

De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb 
hun jammerklachten gehoord over hun onderdrukkers. Ik weet hoe ze lijden. 
Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, 
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en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land 
dat overvloeit van melk en honing (…..).   

De jammerklacht van de Israelieten is tot  mij doorgedrongen en ik heb gezien 
hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken.  
Daarom stuur ik jou nu naar de Pharao: jij moet mijn volk, de Israelieten, uit 
Egypte wegleiden.  

Mozes zei: Maar …….. 
 

Lied 168  ‘When Israel was …’ (door de zanggroep) 

Uitleg en verkondiging  

Lied 830   ‘Leven is wachten’ (door de zanggroep) 

Terwijl de kinderen terugkomen in de kerk verschijnt er op de beamer een 
opdracht voor de gemeenteleden:   Schrijf b.v. op het blaadje: 

Iets dat de afgelopen tijd je gekost heeft en daarom in het 
vuur mag verbranden? 
En/of: Iets dat de afgelopen tijd je gegeven heeft en het 
vuur kan aanwakkeren. 

Muziek (de kinderen halen de opdrachtblaadjes op) 

Lied 681  (door de zanggroep)(Tijdens dit lied worden de blaadjes opgehangen in 
het braambos en enkele worden voorgelezen)                             

GAVEN EN GEBEDEN 

Mededelingen. Marijke van der Meulen over de expositie ‘Images of Justice’ 
Inzameling van de  gaven   
1e collecte: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert. U kunt zich 

voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel treft, ook in Amstelveen – 
Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een luisterend oor bieden en hen adviseren en 
doorverwijzen naar de juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. 
Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven aan 
overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in 
handen te nemen. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg 
in de buurt. 

2e collecte: Zending – Bouw de Kerk in Syrië weer op. De jarenlange burgeroorlog 

in Syrië laat diepe sporen na: meer dan 12 miljoen mensen zĳn op de vlucht. Een groot 
deel van de bevolking leeft in armoede. Veel christenen moesten vluchten, 
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kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië een baken van hoop zijn. Ze 
biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht 
hun afkomst of geloof. Herstel van de kerk betekent immers herstel van de hele 
samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk! Doet 
u mee? U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Syrië. 

Tijdens de collecte improviseert Henk Trommel op het orgel 

Dankgebed en Voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’:  zingt de zanggroep Lied 334  

Stil gebed    

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks 
brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het 
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid! Amen. 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 832 (door de zanggroep) 
 

Zegen      antwoord:     
 
 

Orgelspel: Praeludium in C van Johann Christoph Kellner (1736-1803) 
 
Het verlaten van de kerk gebeurt per rij, van achteren naar voren. 
Ouderling en predikant verlaten als laatsten de kerk.  
Let op de aanwijzingen van de medewerkers en houd afstand van elkaar. 

In mandjes bij de uitgang kunt u uw gaven voor de collecte geven.  

Bij mooi weer, wie weet,  ontmoeting op anderhalve meter,  
met koffie, thee of limonade. 

Aan deze dienst werkten o.a. mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist: 
leiding kinderen: 

deurontvangst, plaatsaanwijzer: 

Ds. Fokko Omta 
Antoinette Kamsteeg 
Tine de Lange, Lena de Man 
Henk Trommel 
Jellie Snijders-de Vries 
Ria Kok-van Hall, Mathilde van Leeuwen 
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