
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                        DERDE ZONDAG VAN DE HERFST  
          04 oktober 2020 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: ‘Grave en Scherzando’ uit "Sonate für zwei Klaviere und Pedal" van 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Welkom  

De gemeente gaat staan 

Beginlied:  286  ‘Waar de mensen dwalen in het donker’ (door de zanggroep) 

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

o:    Heer onze God, wat zijn wij zonder U? 
       onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht,  
       onze ziel uw vrede 
g:     Neemt u toch ons leven in uw hand   
        reinig ons van ongerechtigheid   
o:     Vernieuw ons naar het voorbeeld van Jezus Christus          
g:     opdat wij eerlijke kinderen mogen zijn, 
        die U liefhebben,   
        en elkaar en de naaste willen dienen,  
        Amen.                                  (de gemeente gaat zitten) 
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Gebed  om ontferming en Geest 

Glorialied 701  - wij prijzen God in zijn derde persoon: de Geest -   (zanggroep) 

HET WOORD 

Opening van het Woord 
v:   De Heer is met u 
a:    Zijn Geest in ons midden 
v:    lezen wij in zijn woord 
a:    wij openen ons hart en onze oren, Amen 
 
Verhaal voor en zingen met de kinderen  

Thema: P U T  of  B R O N 

Verhaal van de bloemen. De ronde bak stelt de put voor die verwijst naar 
levend water. De rode bloemen zijn symbool voor de Geest. 

 

 
 
 
Schriftlezing: Johannes 4: 4 t/m 24  
Jezus ging vanuit Judea in het zuiden naar Galilea in het noorden.  4 Daarvoor moest hij 
door Samaria heen. 5Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk 
grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was 
vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7Toen 
kwam er een Samaritaanse vrouw water putten Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te 
drinken’. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 8De 
vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10Jezus zei tegen haar: 
‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom 
vragen en dan zou hij u levend water geven’. 11‘Maar heer’, zei de vrouw, ‘u hebt geen 
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emmer, en de put is diep – waar wilt  dan levend water vandaan halen? 12u kunt toch 
niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit 
gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee’. 13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer 
dorst krijgen’zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer 
dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt 
dat eeuwig leven geeft. 15 ‘Geef mij dat water, heer’, zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst 
meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten’. Toen zei 
Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug’. 17 ‘Ik heb geen 
man’, zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt’ zei Jezus, 18 ‘u hebt 
vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar’. 19 
Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20Onze voorouders 
vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God 
vereerd moet worden’. 21’Geloof me’, zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze 
berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22Jullie weten niet wat je vereert, 
maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. 23Maar er komt een 
tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in 
waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24want God is Geest, dus wie 
hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.  

 

Lied 691  - De Geest van God waait als een wind   (door de zanggroep) 

Uitleg en verkondiging 

Lied 422  - Laat de woorden …  (door de zanggroep) 

                         GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling van de  gaven 
1e collecte: Diaconie. Het Wereldhuis. Het coronavirus treft ook het Wereldhuis. Dit 

centrum voor informatie, begeleiding, educatie en cultuur voor ongedocumenteerden 
moest haar deuren sluiten. Er kwam al snel een goed bericht: De Regenboog bood één 
van haar inloophuizen aan. In deze mooie grote ruimte in Amsterdam-Noord kunnen 
44 mensen uit de doelgroep terecht. Het Rode Kruis en De Dokters van de Wereld zijn 
ook aan boord en tegelijkertijd worden er mede dankzij de Sociale Kruidenier en Serve 
The City boodschappen-pakketten gemaakt voor andere Wereldhuisbezoekers. De stad 
barst van de moedige engelen! U kunt ook meehelpen door het geven van een gift. U 
kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wereldhuis. U kunt ook 

direct een bedrag (online) overmaken met de link op de beamer voor de 1e collecte. 
2e collecte: Kerk.  Israëlzondag - ontmoeting en dialoog.Voor de Protestantse Kerk 

is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. 
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Dit wordt ondersteund met 
inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël 

https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
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Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en 
interviews. Verder investeert de Protestantse Kerk in opbouwende relaties met de 
Joodse gemeenschap in Nederland. Uw steun via de collecte maakt deze activiteiten 
mogelijk. U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Israëlzondag.U kunt 
ook direct een bedrag (online) overmaken met de link op de beamer voor de 2e 
collecte. 

Tijdens de collecte improviseert de organist op een passende liedmelodie   

Dankgebed en Voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’:  Lied 367e  (door de zanggroep) 
                                     ‘Heer onze God, wij bidden U verhoor ons’ 

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: 700 - Als de wind die waait met vlagen (door de zanggroep) 
 
 

Zegen      antwoord:     
 
 

Orgelspel: ‘Ciaconna’ van Johann Bernhard Bach (1676-1749) 
 

 
Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
organist: 

leiding kinderen: 
lector: 

deurontvangst, plaatsaanwijzer: 
collecteren: 

lay-out,kopiëren orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid- en beeldtechniek: 

ds. Fokko Omta 
Anita Winter 
Lamkje Sminia 
Henk Trommel 
Marleen Jongeneel 
Tonneke van der Mede 
Tonneke van der Mede, Bethel Manna 
Anita Pfauth 
Marijke Dortland, Ruud en Ank vanLeeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries e.a. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q
https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q
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