
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIJFDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
 MAALTIJD VAN DE HEER 

 18 juli 2021 

INTREDE 

Orgelspel: Canzona I van Johann Caspar Kerll (1627-1693) 

Welkom  

Intochtslied (staande): Psalm 28: 1 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
o: Wek uw kracht, God, en kom ons bevrijden.   
g:  Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.  
o: Dat wij niet leven gevangen in leegte.  
g:  Dat wij niet vallen terug in het stof. 
o:  Roep onze namen dat wij U horen, 
g: dat wij herademen dat wij U leven. 
 Amen  

Zingen: Psalm 28: 4 en 5 
(de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed  
v:  … Na daarom roepen wij tot U zingen wij 

Kyrie- en Gloriahymne 299e  
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HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest in ons midden. 
v. … 

Gesprek met de kinderen 

Lied voor de kinderen: 218: 1, 3 en 4 

Het verhaal van de bloemen 
Graan en druiven, brood en wijn verwijzen naar het avondmaal.  
Rode rozen als symbool van de Geest. 

Inleiding op het verhaal van rechter Jefta 

Zingen: Psalm 80: 1, 2 en 3 

Bijbellezing: Rechters 11: 28-40 

Zingen: Psalm 80: 6 en 7 

Uitleg en verkondiging 

Zingen: ‘Klaaglied van Jefta’s dochter’ (tekst Huub Oosterhuis) 

1 Ik kwam op blote voeten 
naar jou gesneld – 
ik wilde je begroeten, 
mijn vader-held. 

5 Hoe kon jij dat bedenken: 
mij aan zo’n lot 
roekeloos weg te schenken, 
o vader-god. 

2 Ik had de ergste dingen 
voor jou gevreesd – 
nu wou ik voor je zingen, 
mijn vader-beest. 

6 Door wroeging voortgedreven, 
te levensgroot, 
zul jij mij overleven, 
o vader-dood. 

3 Maar ’t was of je versteende 
toen je mij zag. 
Toen hoorde ik je schreeuwen: 
‘O onheilsdag’ 

7 De wereld zal je vrezen 
en onbemind 
en eenzaam zal je wezen, 
mijn vader-kind. 

4 Hoe kon ik toen vermoeden 
dat om jouw woord, 
jouw waanzin, ik zou bloeden 
en moest vermoord. 

8 Kon ik van jou wegdragen 
die last van pijn, 
ik zou mijn laatste dagen 
in vrede zijn. 

   



3 

GEBEDEN 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’  bevestigen we  met refrein Zingend geloven 3/38 
 Ontferm U, Heer naar de maat van uw liefde! 
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Aankondiging collectedoelen  
1e inzameling diaconie:  Edukans  

Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze 
stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij 
geloven dat talent niet verloren mag gaan en werken daarom elke dag samen 
met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs. Edukans zorgt onder 
andere voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken 
ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen op school. Helpt 
u mee? 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse  
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Edukans. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 
met de link voor de 1e collecte. 

2e inzameling  kerk: Communicatie in onze gemeente 
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 
activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de mensen brengen. 
Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is internet een belangrijke plek 
waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar 
ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen 
communiceren. Met de opbrengst van deze collecte wordt onder andere het 
onderhouden van de websites betaald. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
communicatie. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 
met de link voor de 2e collecte. 

 
 Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd  

https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc


4 

TAFELGEBED 

v: De Heer zal bij u zijn. 
a: De Heer zal u bewaren.  
v: Verheft uw harten. 
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
v: Eeuwige God, 
U danken wij.  
U bent uw volk trouw gebleven. 
In tijden van nood bracht U redding door de hand van uw rechters.  
U wilt rust, gerechtigheid en vrede voor heel uw schepping.  
U roept ook ons om te kiezen voor het goede leven. 
Wij danken U voor uw lichtend spoor door onze mensengeschiedenis, 
en met al uw rechters, koningen en profeten loven wij U 
en zingen U toe vol vreugde:  

Zingen: 404e Sanctus- en Benedictushymne 

v: Goede God, 
om alle gerechtigheid te vervullen, 
om vrede te brengen die blijvend is, 
hebt U ons Jezus gezonden, 
als uw liefdesverklaring in levende lijve.  
Trouw aan uw verbond, 
uw Naam in het hart dragend,  
heeft hij bevrijding gebracht.  

Want in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, 
nam hij brood in zijn handen. 
Hij dankte U, 
brak het brood, 
deelde het uit aan zijn leerlingen en zei: 
‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.’  

Na de maaltijd nam Jezus een beker wijn. 
Hij zegende die, 
gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
‘Dit is de beker van het nieuwe verbond; dit is mijn bloed dat voor jullie en alle 
mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Drink steeds opnieuw uit 
deze beker om mij te gedenken.’ 
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a: Zijn dood gedenken wij, 
    zijn opstanding belijden wij, 
    zijn toekomst verwachten wij. 
    Maranatha. 

v: Zend dan, o God, uw heilige Geest in ons midden, 
en doe ons uitzien naar uw rijk van recht en vrede,  
waarom wij bidden met de woorden die Jezus ons leerde:  

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. 

Zingen: 408e Agnus Dei 

Nodiging 

Zingen: lied 381: 1, 2 en 5 

Gemeenschap van brood en wijn 
v: Het brood, dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. 
Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus 

gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.  
- eten van het brood 
- korte stilte 

v: De beker van de dankzegging is de gemeenschap met het bloed van Christus.  
Neem, drink, gedenk en geloof, dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus 

Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.  
- drinken van de wijn 
- korte stilte 

Zingen (dankzegging): lied 381: 6 
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ZENDING EN ZEGEN 

Zegen beaamd door ons allen:  
 
 

 

 

Slotlied: lied 425 

Orgelspel : Praeludium & Fuga in C - Dur (BWV 553)  
 van Johann Sebastian Bach ? (1685-1750) 

 
 
Na de dienst ontmoeting en koffie, thee of limonade. Iedereen is  
van harte welkom. 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
deurontvangst: 

plaatsaanwijzer: 
collecteren: 

lay out orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluidtechniek: 

ds Sieb Lanser 
Mareke Kniep 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
Corine Sloots 
Marleen Jongeneel  
Gerrie Mulder 
Leni Kieft 
Anita Pfauth 
Marleen Oostlander 
Riekus en Ria Kok-van Hall  
Yotam Worede en Thomas Dekhuijzen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 

 



7 

 


