
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

TIENDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
22 augustus 2021 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: Freu dich sehr, o meine Seele van Georg Böhm ((1661-1737) 

Welkom  

Intochtslied (staande): Psalm 146  vers 1 en 4 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
o: Heer die ons samenbrengt in uw huis 
g:  verzamel ons tot uw gemeente. 
o: Wees aanwezig in en door uw Geest, 
g:  breng ons tot eenheid. 
o:  Doe ons schuilen onder uw Woord, 
g: dat het ons hart verheugt,  
o: dat het ons richt en verlicht. 
g: Amen  
 
Vervolg intochtslied: Psalm 146  vers 5     (de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed  
Glorialied : 324  ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ 
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HET WOORD 
 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest in ons midden. 
 
Gesprek/verhaal voor de kinderen en lied:  ‘God is goed ‘  (Samenleesbijbel) 

1. God is goed , God is goed,  
    want Hij laat de bomen groeien, 
    vogels fluiten, koeien loeien, 
    daarom zingen wij voor Hem! 

2. God is goed, God is goed, 
    Hij geeft ons genoeg te eten 
    en Hij zal ons nooit vergeten, 
    daarom zingen wij voor Hem! 

 
Het verhaal van de bloemen. Bloemen met ogen die niet zien. Het houten oor 

verwijst naar de oren die niet horen. 

Eerste lezing: Marcus 8:1 – 9 
Lied: 390 ‘Het brood in de aarde gevonden’ 
 
Tweede lezing: Marcus 8:10 – 21 
Lied: 339a ‘U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,   o 

heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied:  607  ‘Gij zijt voorbijgegaan’ 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging collectedoelen  
1e rondgang diaconie. Drugspastoraat Amsterdam(DPA) is een stichting die 
pastorale zorg verleent aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen 
door drugsgebruik of in drugsgebruik. Vanuit christelijke traditie wordt 
antwoord geboden op de zingevingsvragen die deze situatie bij de mensen die 
erin verkeren oproept. Het Drugspastoraat is er met name er voor mensen die 
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(door of vanwege hun druggebruik) geen sociaal of maatschappelijk netwerk 
hebben of daar moeilijk aansluiting bij kunnen houden. 
 -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL32INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
drugspastoraat. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
de link voor de 1e collecte. 
2e rondgang kerk: Eredienst & pastoraat in onze 
gemeente. Als Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert – Kruiskerk, 
Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen 
leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons voor in, samen met u. 
Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door 
een gift aan deze collecte. 
-U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.eredienst en 
pastoraat.  
-U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met de link voor de 2e collecte. 
-Of in een mandje na de dienst bij de uitgang. 

Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd 
 
Dankgebed en  voorbeden  
Na ‘… zo bidden wij samen…’ volgt 367e  ‘Heer onze God, wij bidden u, verhoor 

ons’ 
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. 
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ZENDING EN ZEGEN 
 
 

Slotlied: 981  ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 
 
Zegen beaamd door ons allen:  
 
 
 
 
Orgelspel: Allegro uit Concerto del sig. Vivaldi van Johann Gottfried Walther 

(1684-1748) 
 

Na de dienst is er buiten (bij goed weer) koffie, thee, limonade. Iedereen is van 
harte welkom. 

 
 
 
 
 

Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling:  

diaken, collecteren: 
organist: 

lector: 
kinderdienst: 

ontvangst deur: 
plaatsaanwijzers: 

lay out Orde van Dienst  
kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

drs. Renger Prent 
Mareke Kniep 
Lamkje Sminia, Timo Omta 
Henk Trommel 
Tonneke van der Mede 
Marleen Jongeneel 
Gepke de Bruin 
Anne-Mieke Steensma en Leni Kieft 
Marijke van Reedt Dortland 
Ria en Riekus Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin, Trineke de Boer 
Freek de Vries en Henk van der Meulen 
 
 

 


