
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD  
THEMA: ‘EEN MENS TE ZIJN OP AARDE’ 

28 februari 2021 
 

INTREDE 
  Orgelspel: Was Gott tut, das ist wohlgetan 

van Johann Pachelbel (1653-1706) 

Welkom  

Intochtslied 280: 1, 2 en 3 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 Hier zijn we, God, als mensen op aarde, 
     met heel ons hebben en houden, 
      met de smetten van de schuld, 
      met de krassen van het leed, 
      met de barsten van het lot, 
      met al de rafels van een gesleten leven, 
      alle vlekken van ons beduimeld geloof. 
 Neem ons zoals we zijn 
      en maak ons zoals U ons wilt hebben 
      door uw Woord en Geest, 
g: Amen.  
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Psalm 25: 3 

Kyriegebed 

Lied 324 

HET WOORD 

Verhaal voor en lied met de kinderen: 
‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’: couplet 1  Alles wordt nieuw III, 19. 

Het verhaal van de bloemen 
Bij de oase in de woestijn: een groene twijg en een tak van de Thuja. De 
‘bladeren’ van deze conifeer verdorren niet. Daarom kreeg hij de naam 
levensboom. Anemonen worden lelies van het veld genoemd.  
Vanwege de kleur en de geur is de blauwe hyacint symbool van vrede 
en hemels verlangen. 

Inleidend woord  

Zingen lied 807: 1 
Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 

Bijbellezing Genesis 2: 4b-7 

Toelichting 

Zingen lied 807: 2 
De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 

Bijbellezing Psalm 1 

Toelichting  
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Zingen lied 807: 3 
 De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg? 

Bijbellezing Lucas 9: 57-62 

Toelichting 

Zingen lied 807: 4 
De mensen hebben zorgen 
het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 

Bijbellezing Matteüs 6: 25-34 

Toelichting 

Zingen lied 807: 5 
Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 

Bijbellezing Exodus 3: 7, 10-12a, 13-14  

Toelichting 

Zingen lied 807: 6 
Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet; 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 

Bijbellezing Openbaring 21: 1-4 

Toelichting 
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Lied 321: 1, 2, 6 en 7 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie:  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 helpen we ook de arme mensen vanuit het dorp waar 
het kindertehuis staat en de mensen uit de 
sloppenwijk. De werkloosheid raakt deze mensen 
enorm. We voorzien deze mensen regelmatig van 
een voedselpakket. Helpt u weer mee? Kijk voor 
meer informatie op SDWH.nl. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. India. U kunt ook direct een 
bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 

2e collecte kerk: Voor iedereen een kerk 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent 
niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 
alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het 
evangelie op een manier die aansluit bij waar 
mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze 
staan altijd in verbinding met een bestaande 
gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben 
elkaar nodig. Helpt u mee de behoefte aan zingeving 
op deze manier te voeden?  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 
23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
pioniersplekken. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
2e collecte. 

De organist improviseert over een lied  

https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
https://tikkie.me/pay/PGAB/i3wZzg9mW7SiUMa7JE6KaH
https://tikkie.me/pay/PGAB/i3wZzg9mW7SiUMa7JE6KaH
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Dankgebed en voorbeden  

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 538 

Losmaking 
Voorganger: 
Sieb Lanser, 
je bent als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te 
Amstelveen-Buitenveldert en werkzaam hier in de Kruiskerk.  
Deze ochtenddienst is jouw laatste viering als predikant in actieve dienst.  
Morgen gaat jouw emeritaat in en eindigt jouw dienstwerk in deze kerk en 
in deze plaats. 
We herinneren elkaar eraan dat je beloofd hebt geheim te zullen houden 
wat met jou deze jaren in vertrouwen is gedeeld.  

Wij zeggen je onze dank toe voor de overtuiging, de inzet en de liefde  
waarmee je tot op vandaag je werk in ons midden hebt gedaan.  
Wij hopen dat je met jouw gaven en talenten het bevrijdende verhaal van 
God en de mensen mag laten klinken, in en buiten de kerk.  

Gebed en zegen 
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Lied ‘Vrede wens ik je toe’     (Iona 2: 31)  

Zegen (Ierse reiszegen, naar Sint Patrick) 
De Heer is voor jou om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer is achter jou om je in zijn armen te sluiten  
en je te beschermen tegen gevaar. 
De Heer is onder jou om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen, 
en de Heer is in jou om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Heer omgeeft jou als een beschermende muur wanneer anderen over 
je heen vallen. 
De Heer is boven jou om je te zegenen. 
Zo zegent jou God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,  
vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. 
beaamd met gesproken: Amen 

Orgelspel: Fuga in d-moll van Josef Seeger (1716-1782)  
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Aan deze dienst werkten mee: 

voorgangers:  
ouderlingen: 

diaken: 
organist: 

zanger: 
lectoren: 

lay-out orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
beeld- en geluidstechniek: 

Sieb Lanser en Werner Pieterse  
Antoinette Kamsteeg en Nelly Versteeg  
Lamkje Sminia 
Henk Trommel 
Nienke Oostenrijk 
Josje Dijkstra en Willeke Koops  
Marleen Oostlander 
Ruud en Ank van Leeuwen  
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Yotam Worede en Henk van der Meulen 

 


