
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACHTSTE ZONDAG VAN DE HERFST  
8 november 2020 

 
INTREDE 

Orgelspel:  Vater unser im Himmelreich (koraal en 2 variaties uit Sonate VI)  
van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 70: 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:   Niet om te oordelen bent U gekomen, God, 

      maar om te zoeken wat verloren is geraakt,  

       om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,        

       om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.  

g:   Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn  

       met heel het zondige verleden van onze  wereld.  

o:   U bent toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld.  

       U bent  de Schepper van een nieuwe toekomst,  

       een God van liefde tot in eeuwigheid.  

g:   Amen. 

Vervolg intochtslied: 70: 2 (door de zanggroep, daarna gaat de gemeente zitten)  



 

2 

Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot U .. spreken wij  
           Heer, ontferm U – Christus, ontferm U – Heer, ontferm U.   

Glorialied 98: 1 en 4 (door de zanggroep) 

HET WOORD 

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

Verhaal voor de kinderen en lied 180 

Het verhaal van de bloemen 
Vijf plus vijf, twee plus twee en één; vijftien bloemen die symbool staan voor 
de talenten. 

Bijbellezing Matteüs 25: 14-30 
14Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en 
het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15Aan de een gaf hij vijf talent, aan 
een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen 
vertrok hij. Meteen 16ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er 
handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17Op dezelfde wijze 
verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18Degene die één talent 
ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. 
19Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun 
rekenschap. 20Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en 
overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf 
talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21Zijn 
heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. 
Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik 
je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22Ook 
degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u 
hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij 
verdiend.” 23Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en 
betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein 
bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van 
je heer.” 24Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij 
zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid 
en oogst waar u niet hebt geplant, 25en uit angst besloot ik uw talent te 
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begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26Zijn heer antwoordde hem: “Je 
bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid 
en oogst waar ik niet heb geplant? 27Had mijn geld dan bij de bank in bewaring 
gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben 
terugontvangen. 28Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien 
heeft. 29Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie 
niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30En die nutteloze 
dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en 
knarsetandt.” 

Zanggroep zingt lied 974: 1, 2 en 5 

Uitleg en verkondiging 

Zanggroep zingt lied 361: 1, 2, 3, 5 en 6 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Stoelenproject 

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van 
Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en 
nacht verblijven er 45 daklozen in deze opvang aan de Marnixstraat. Sinds 
1989 wordt er van 15 september tot en met 30 april door 75 vrijwilligers 
gezorgd voor 10.000 overnachtingen. Vindt u ook dat daklozen recht hebben 
op een fatsoenlijke maaltijd en een dak boven hun hoofd? Help mee door een 
gift aan deze collecte. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. stoelenproject 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 

2e rondgang kerk: Opvoeden doe je niet alleen 
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En 
waar kun je terecht met je vragen? De kerk wil de gemeenschap zijn die hen 
ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen om die 
gemeenschap te zijn. Jong Protestant helpt kerken daarbij met werkvormen 
en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. 
Collecteer mee, zodat Jong Protestant ouders, gezinnen en kerken kan blijven 
ondersteunen bij de geloofsopvoeding. U kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. geloofsopvoeding 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 
collecte. 

De organist improviseert op een passende liedmelodie 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ spreken wij 
  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. 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 751: 1, 2 en 3 (door de zanggroep) 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 

Orgelspel: Allegro molto (uit Sonate VI) van Felix Mendelssohn Bartholdy 

 
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: 

organist: 
leiding kinderen: 

tienerdienst: 
lector: 

deurontvangst en plaatsaanwijzer: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluidstechniek: 

ds. Sieb Lanser 
Antoinette Kamsteeg 
Lamkje Sminia 
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Geert Jaap Welsing 
Marleen Jongeneel 
Ria Kok van Hall en Gepke de Bruijn 
Riekus en Ria Kok-van Hall, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Henk vd Meulen 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b
https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b

