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Opgang 

orgelspel 

ontsteken van de kaarsen 
stilte 

bemoediging 
o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft, 

drempelgebed: 
o  Uw Naam is dat u mensen helpt, - 

a  wees onze hulp, 
o  en dat u alles hebt gemaakt, -  
a  maak alles nieuw, 

o  en dat u ons bij name kent, - 
a  leer ons u kennen, 

o  die Bron van leven wordt genoemd, - 
a  doe ons weer leven, 
o  die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 

a  wees hier aanwezig. 

Introïtus: 

- antifoon: lied 711c door de cantor 
- lied (psalm) 130: 1 en 3 
- antifoon: lied 711c door de cantor 

groet 
v De Heer zij met u. 

a ook met u zij de Heer. 

inleiding op het kyrie en gloria: 
v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen 

voor de nood van de wereld  
en laat ons zijn Naam prijzen, 

a want zijn barmhartigheid  
 redt van de dood. 



Kyrië en Gloria: lied 274 

 
TEKST EN UITLEG 

Gebed om de heilige Geest 

Inleiding 
lezing uit de thora: Genesis 41: 14-36 (NBV21) 

[14] Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem 
te brengen. Onmiddellijk werd hij uit de kerker 

gehaald, hij werd geschoren en kreeg schone 
kleren aan. Toen hij voor de farao verscheen, 
[15] zei deze tegen hem: ‘Ik heb een droom 

gehad en niemand kan hem uitleggen. En nu heb 
ik over u horen zeggen dat u een droom maar 

hoeft te horen of u kunt hem verklaren.’ [16] 
Jozef antwoordde: ‘Dat is niet aan mij, maar God 
kan een uitspraak doen die gunstig is voor de 

farao.’ [17] Toen deed de farao hem zijn verhaal: 
‘In mijn droom stond ik aan de Nijl. [18] Opeens 

kwamen daar zeven koeien uit, mooie koeien die 
goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in het 

oevergras. [19] Daarna kwamen er zeven andere 
koeien uit het water; die waren afschuwelijk 
mager, vel over been. Ik heb in heel Egypte nog 

nooit zulke lelijke koeien gezien. [20] En die 
magere, lelijke koeien aten de zeven eerste, 

vette koeien op. [21] Maar toen ze die naar 
binnen hadden gewerkt, was daar niets van te 
merken: ze zagen er nog even lelijk uit als eerst. 

Toen werd ik wakker. [22] Even later droomde ik 
dat er uit één halm zeven mooie, volle korenaren 

opschoten. [23] En daarna kwamen er weer 
zeven aren op; die waren dor en dun en door de 



oostenwind verschroeid. [24] En die dunne 

korenaren verslonden de zeven mooie aren. Ik 
heb dit voorgelegd aan mijn magiërs, maar geen 

van hen kon me er iets over zeggen.’ [25] Jozef 
zei tegen de farao: ‘U hebt tweemaal hetzelfde 
gedroomd, farao: God heeft u bekendgemaakt 

wat Hij gaat doen. [26] Die zeven mooie koeien 
zijn zeven jaren, en die zeven mooie korenaren 

zijn ook zeven jaren: het is een en dezelfde 
droom. [27] De zeven magere, lelijke koeien die 
daarna tevoorschijn kwamen, staan ook voor 

zeven jaren, net zoals de zeven lege aren die 
door de oostenwind verschroeid waren: er zullen 

zeven jaren van hongersnood komen. [28] Het 
is, farao, zoals ik u daarnet zei: God heeft u laten 
zien wat Hij gaat doen. [29] Er komen zeven 

jaren waarin er in heel Egypte grote overvloed 
zal zijn. [30] Daarna volgen zeven jaren van 

hongersnood. Dan zal niemand zich nog iets 
herinneren van de overvloed die er in Egypte 

was. De hongersnood zal het land te gronde 
richten [31] en zo erg zijn dat er van de eerdere 
overvloed niets meer te bespeuren valt. [32] Dat 

u deze droom tweemaal hebt gekregen, betekent 
dat Gods besluit vaststaat en dat Hij het 

binnenkort gaat uitvoeren. [33] U zou er daarom 
goed aan doen, farao, een verstandig en wijs 
man te zoeken en het bestuur over Egypte aan 

hem toe te vertrouwen. [34] Ook zou u krachtige 
maatregelen moeten nemen. Ik raad u aan in het 

hele land opzichters aan te stellen en tijdens de 
zeven jaren van overvloed een vijfde te vorderen 
van wat het land opbrengt. [35] Al het voedsel 



dat Egypte voortbrengt in de goede jaren die 

straks aanbreken, moet worden verzameld. U 
moet erop toezien dat het graan veilig in de 

steden wordt opgeslagen. [36] Uit die 
voedselvoorraad kan het land dan putten in de 
zeven jaren van hongersnood die het te wachten 

staan. Zo hoeft Egypte niet van honger om te 
komen.’ 

lied 1001: 1 en 2 
lezing uit het evangelie: Lucas 12:15-20 (NBV21) 

[15] Jezus zei tegen de menigte: ‘Pas op, hoed 

je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al 
heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij 

niet.’ [16] En Hij vertelde hun de volgende 
gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had 
veel opgebracht, [17] en daarom vroeg hij zich 

af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om 
mijn voorraden op te slaan. [18] Toen zei hij bij 

zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn 
schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn 

graan en goederen kan opslaan, [19] en dan zal 
ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in 
voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, 

eet, drink en vermaak je. [20] Maar God zei 
tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven 

van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan 
de schatten die je hebt opgeslagen?” 

 

lied 1001: 3 
overweging 

stilte 
lied 719 
 



GAVEN en GEBEDEN 

Mededelingen 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 
v   zo bidden wij samen: (lied 368j) 

a 
 
 

 
 

 
 
 

Stil gebed 
Onze Vader 

 
Zending en zegen 

slotlied: lied 981 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

 
 
orgelspel 

 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en iets te drinken. 
 



Toelichting op de 1e collecte - 

Jeugddiaconaat 
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben 

geen idee. Door diaconale werkvormen in te 
passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals 
Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de 

gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording 
onder kinderen en jongeren. Door te collecteren 

voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale 
thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij 
kinderen en jongeren onder de aandacht te 

brengen. Wilt u daaraan bijdragen? 
 

Toelichting op de 2e collecte - Eredienst & 
pastoraat in onze gemeente 
Deze collecte is bestemd voor het pastoraat, voor 

het omzien naar elkaar. Onze samenleving staat 
aan de vooravond van een grote verandering. Nu 

nog zijn 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. In 
2030 zijn er dat 2,1 miljoen. Met de meesten van 

die ouderen gaat het fysiek gelukkig goed. Maar 
meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich 
eenzaam te voelen. Door eenzaamheid eerder te 

signaleren en het bespreekbaar te maken kan veel 
‘leed’ worden voorkomen. Uw gift in deze collecte 

is een mooi begin om uw steentje hieraan bij te 
dragen. 

Agenda 

dinsdag 

26/10 

14:00 

Bijbelkring 



 
 
 

voorganger: mw. P.J. Versteeg 
organist: dhr. B ‘t Hart 

ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: dhr. R. Freijmuth 

lector: mw. J.M. van Zanten 
 

 

 
Volgende week zondag gaat ds. H.U de Vries voor 

in een cantatedienst waarin we diegenen 
gedenken die in het jaar daarvoor overleden zijn. 
Uitgevoerd wordt de cantate ‘Ich liege und 

schlafe’ van Nicolaus Bruhns. 
 

donderdag 

28/10 

14:30 

Gespreksgroep ; thema : ‘een goed verhaal’ 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/okt21collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/okt21collecte2 

overmaken op: 

NL32 INGB 0000 5268 

33, 

t.n.v. Diaconie 

Protestantse 

Gemeente 

Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 

Jeugddiaconaat 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 3165 

23, 

t.n.v. Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v.  

Eredienst & pastoraat 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 

Bij de uitgang staat tevens het bloemenbusje 


