
 
 

 
 

 
 
 
 

 

                                        VIERDE ZONDAG VAN DE HERFST  
          11 oktober 2020 

INTREDE 
Orgelspel 
Welkom 

De gemeente gaat staan 
Intochtslied: Psalm 106 vers 1 (door de zanggroep) 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de naam van de Heer 
g:    Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
o:     O God, keer U om  naar ons toe 
g:     en doe ons leven met hart en ziel 
o:    Laat ons, o Heer, Uw liefde zien: 
g:     Een vader vol erbarmen  
        een mensenkind, ons heel nabij 
        een geest die troost en ons vernieuwt. 
o:     Uw geest rust over ons allen, 
        schept ruimte in ons gemoed 

om U nu binnen te laten – 
als draagkracht voor onze gebeden 
als stuwkracht voor onze adem 
als levenskracht 
om U lof toe te zingen in een wereld vol van belofte: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen,         

g:     Amen 
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vervolg Psalm 106 vers 21 en 22   (zanggroep)           (de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed: …. ,  Lied 997 (zanggroep) 
 
Glorialied: Psalm 17 (zanggroep) 
 

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v:   De Heer is met u 
a:    Zijn Geest in ons midden 
v:    … 
 
Gesprek met de kinderen en Lied 311 vers 1 en 10 op melodie A.(zanggroep) 

Verhaal van de bloemen. Groenten, fruit en kruiden, van lokale herkomst, 
waarmee een feestmaal aangericht kan worden. 

 
Eerste lezing: Jesaja 25: 1 - 9 

Orgelspel: variatie over Psalm 23 

Tweede lezing: Matt. 22: 1 – 14 

Lied 273 vers 1 en 4 (door de zanggroep) 

Uitleg en verkondiging 

Lied 747 vers 1, 4 en 5 (door de zanggroep) 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling van de  gaven 
Vooraf wordt een korte film vertoond over het werk van IJM (International 
Justice Mission) 
1e collecte Diaconie. Tegen slavernij. In veel landen worden mensen uitgebuit in 

fabrieken, visserij en sextoerisme. Met geweld en bedreiging worden mensen 
vastgehouden en tot lange werkdagen gedwongen in zeer slechte 
omstandigheden. Rechtssystemen werken vaak niet of alleen voor de rijke 
bovenlaag. International Justice Mission (IJM) werkt samen met lokale  
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  autoriteiten zoals de politie om na – soms jarenlang - onderzoek mensen te 

bevrijden en hen op te vangen om te herstellen van de lichamelijke en 
geestelijk schade die de slavernij heeft aangericht. 
IJM traint onderzoekers en hulpverleners en helpt advocaten om het 
rechtssysteem te laten functioneren en daders voor de rechter te brengen. 
Hierdoor wordt slavernij aan de kaak gesteld en krijgen mensen eigenwaarde 
terug. IJM doet dit met de overtuiging dat het opkomen voor rechtelozen en 
gelijkheid van alle mensen een opdracht is in het christelijk geloof. Wereldwijd 
zijn zo al veel daders veroordeeld en mensen bevrijd, maar het blijft een 
druppel op de gloeiende plaat: slavernij treft miljoenen mensen. Uw steun is 
daarom nodig. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. IJM. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link op de 
beamer voor de 1e collecte. 

2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente. Nu we weer meer 
gebonden zijn door de coronamaatregelen blijven we zoeken naar manieren 
om elkaar te bemoedigen. Uw gift aan deze collecte wordt besteed om elkaar 
nu en in de toekomst ‘vast’ te kunnen houden. U kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Pastoraat. U kunt ook direct een bedrag 
(online) overmaken met de link op de beamer voor de 2e collecte. 

collectemandjes bij de uitgang 

Tijdens de collecte improviseert de organist op een passende liedmelodie   

Dankgebed en Voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’:  volgt, gesproken door de gemeente:  
                                                     ‘Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw rijk!’ 

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. 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q
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ZENDING EN ZEGEN 

 
Slotlied: 723 (door de zanggroep) 
 
Zegen       
g: Amen 
 

Orgelspel 
 
Het verlaten van de kerk gebeurt per rij van achterste naar voorste. 
Let op de aanwijzingen van de medewerkers en houdt afstandvan elkaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. J. Doolaard 
Saskia de Jong 
Leni Kieft 
Frits Heil 
Jelte Katsma 
Paula Rose 
Ineke Norel, Gerrie Mulder 
Heleen Bakker 
Marijke Dortland, Riekus en Ria Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Henk van der Meulen 
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