
 
 

 
 

 
 
 
 

 

TWAALFDE ZONDAG VAN DE ZOMER  
6 september 2020 

 
INTREDE 

Orgelspel: ‘Adagio’ uit Sonate II  van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 

Welkom  

De gemeente gaat staan 
Intochtslied, gezongen door de zanggroep: Lied 971  vers 1 en 2  

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

o: Voor U staan we te kijk, 
 wij deden niet wat U wilde, 
 wij deden wat U niet wilde. 
g:  Verlos ons van onze slechte gewoonten. 
o: Wij zwegen waar we moesten spreken 
 en ons praten schaadt zo vaak.  
g: Vergeef ons 
o: dat we onszelf zo goed rechtvaardigen, 
 dat we ons nestelen in ons eigen gelijk. 
g: Bevrijd ons uit onze alibi’s, 
 breng ons op de wegen van uw Woord. 
 Amen.  

Vervolg intochtslied door de zanggroep: Lied 971 : 3  (de gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed  
v:    ….   na: ‘daarom roepen wij tot U’  spreken wij Lied 299b     (I= voorganger;    

II = allen) 

HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest is in ons midden. 
v. (…)  

Verhaal voor de kinderen (onder voorbehoud) 

Het verhaal van de bloemen. Nu de coronamaatregelen nog van kracht blijven 
verwijst de bloemschikking daar ook naar. Vier bloemen, drie op afstand van 
elkaar en een in het midden. 

Bijbellezing Matteüs 18: 1-20 
1Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de 
grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2Hij riep een kind bij zich, zette het in 
hun midden neer 3en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als 
een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4Wie 
zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van 
de hemel. 5En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij 
op. 6Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die 
kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in 
de diepte verdrinken. 7Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk 
dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet! 8 
En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp 
hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het 
bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen 
worden. 9Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het 
weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee 
ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden. 
10Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: 
hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn 
hemelse Vader. 12Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een 
daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten 
en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? 13Als het hem lukt het te 
vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan 
over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. 14Zo is het ook bij 
jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat. 
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15Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder 
vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente 
behouden. 16Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de 
zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. 17Als 
ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook 
naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een 
tollenaar behandelt. 18Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren 
zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in 
de hemel ontbonden zijn. 19Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie 
hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de 
hemel het voor hen laten gebeuren. 20Want waar twee of drie mensen in mijn 
naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ 

Zanggroep zingt Psalm 119  vers 13 en 14 

Uitleg en verkondiging 

Zanggroep zingt Lied 800 vers 1 en 3 

  
GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een 

overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een 
minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis 
hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun 
van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en 
jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen om 
de kans op werk te vergroten, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De 
kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Ghana. 

2e rondgang kerk: Communicatie in onze gemeente. In deze tijd is de kerk geen 

vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze activiteiten daarom nog actiever onder 
de aandacht van de mensen brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is 
internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen. Maar ook op andere 
manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst 
van deze collecte wordt onder andere het onderhouden van de websites betaald. U 
kunt uw gift over maken op NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. communicatie. 

De organist improviseert op een passende liedmelodie 
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Dankgebed en voorbeden 
Na ‘… zo bidden wij samen…’ volgt 368h (gesproken): 

‘vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen’ 

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 974: 1, 2 en 3 (door de zanggroep) 

Zegen beaamd door ons allen met (gesproken)  lied 415: 3 “Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! “ 

Orgelspel: Allegro (deel 3) uit Concerto del signr. Vivaldi - van Johann Gottfried 
Walther (1684-1748) 
 

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.  

 Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 
ouderling: 
diaken, collecteren: 
organist: 
lector: 
deurontvangst, plaatsaanwijzer: 
layout ,kopiëren orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 
geluidstechniek: 

Ds Sieb Lanser 
Han Jongeneel 
Marijke van der Meulen, Tine de Lange 
Henk Trommel 
Aletta Dijkhuis 
Annemie van Hamel, Gepke de Bruijn 
Marijke Dortland,Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries,Thomas Dekhuijzen,Henk vd Meulen 

 


