ZEVENDE ZONDAG VAN DE HERFST
01 november 2020
INTREDE
Orgelspel: Vater unser im Himmelreich van Georg Böhm (1661-1737)
Welkom
De gemeente gaat staan
Beginlied: 313 vers 1 en 2 (door de zanggroep)
Bemoediging en toenaderingsgebed
o: Onze hulp is in de Naam van de HEER
g: die hemel en aarde gemaakt heeft.
o:
g:

o:
g:

Barmhartige god, U kent ons beter
dan wij onszelf kennen.
met onze wegen bent u vertrouwd,
u doorziet onze gedachten
geen geheim is voor u verborgen
Zuiver de overleggingen van ons hart,
door de ingeving van uw Heilige Geest
zodat wij u van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige naam

Amen.

Kyriegebed
v: ….
Responsie Lied 301c: ‘Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison’ (zanggroep)
Glorialied: 869 vers 1 en 6 (door de zanggroep)

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
Gesprek met de kinderen en Lied 224 (wijze: Le cock est mort) (zanggroep)
Verhaal van de bloemen. Vijf brandende en vijf gedoofde kaarsen verwijzen
naar de tien meisjes. Lampionnetjes symboliseren het Licht van Christus. De
witte sluier is een verwijzing naar de bruiloft.
Thema: waar je van leeft

Schriftlezing: Mattheus 25
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun
olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van
hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun
lampen gepakt, maar geen extra olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen
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ook olie in kruiken bij zich.5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze
allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep:
“Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes en ze
brachten hun olielampen in orde.8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef
ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9 De wijze meisjes
antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever
een verkoper en koop zelf olie.”10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de
bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het
bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de
andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij antwoordde:
“Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke
dag en op welk tijdstip hij komt.

Lied 729 ‘Zij gaan op naar de stad van de vrede’ (zanggroep)
Uitleg en verkondiging
Lied 751 ‘De heer veschijnt te middernacht' (zanggroep)

GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de collectedoelen
1e collecte. Stichting Derde Wereld Hulp. SDWH zet zich in voor kansarme kinderen
in de omgeving van Vijayawada aan de oostkust van India. Het belangrijkste doel is dat
de kinderen in de toekomst op eigen benen kunnen staan. Op dit moment is er vooral
behoefte aan nieuwe kleding. Normaal wordt dit vaak geregeld door de gasten die in de
zomer op bezoek zijn en met de kinderen gaan winkelen. Voor de kleine kinderen zijn dit
pyjama’s, voor de oudere kinderen een nieuwe set kleding. Kijk ook op www.sdwh.nl. U
kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
2e collecte. Collecte Kerk in Actie - Sterke vrouwen Papoea. De lokale
kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in
de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.
Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale
activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het
toerusten van vrouwen, die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook
krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. U kunt uw gift
over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Sterke vrouwen. U kunt ook direct een
bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.

Tijdens de digitale collecte hoort u een improvisatie van Henk Trommel.
Straks, bij het verlaten van de kerk, kunt u ook op de klassieke wijze uw gaven
geven In mandjes bij de uitgang.
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Dankgebed en Voorbeden
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ zingt de zanggroep namens allen Lied 368f
‘God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja’
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
De gemeente gaat staan
Slotlied: 313 vers 3 en 4 (zanggroep)
Zegen
Antwoord gemeente: Amen (gesproken)
Orgelspel: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme‘ (BWV 645) van Johann Sebastian
Bach (1685-1750)

Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken, collecteren:
organist:
leiding kinderen:
lector:
deurontvangst:
lay-out,kopiëren orde vandienst:
liturgische bloemschikking:
geluid- en beeldtechniek:
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ds. Fokko Omta
Paula Rose
Cor Omta, Anita Pfauth
Henk Trommel
Corine Sloots
Josje Dijkstra
Tonneke van der Mede
Marijke Dortland, Leni Kieft en Tine de Lange
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer
Freek de Vries en team

