
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

TWAALFDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
5 september 2021 

 
 

INTREDE 
 

Orgelspel: ‘Voluntary IX’ (largo-vivace) van John Stanley (1713-1786) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 802   vers 1, 2 en 3  ‘Door de wereld gaat een woord’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
o:     U roept ons jong en oud bijeen 
         hoor ons als wij roepen tot u. 
g:      U spreekt tot ons in de verhalen  
         Help ons begrijpen wat u van ons vraagt.   
o:      U kijkt naar ons met dezelfde verwachting,  
          als wij uitzien naar u:                                                                                                                   
          zegen ons met het licht van uw ogen   
g: Amen     
 
(de gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed -  na elke intentie:  1x zanggroep; 1 x allen 

 
HET WOORD 

Het verhaal van de bloemen. Grote bloemen verbeelden overmoed, de kleine 

bloemetjes symboliseren bescheidenheid. Gave bloemen verwijzen naar 
perfectionisme, de beschadigde bloemen naar imperfectie. 

 
Gesprek kinderen en Lied 224  (1x zanggroep, 1x allen, daarna allen in canon) 

‘Elke dag vertelt over God de Heer’ 
Eerste lezing: Lucas 7: 18 - 28 
Lied 741:  zanggroep: refrein en 2,    daarna allen: 2 en 3 

‘Een engel roept de oude man’ 
Tweede lezing: Philippenzen 2: 1 - 11  
Lied 160a:  vers 1 (zanggroep),  vers 2 en 3 (allen)  ‘Die rechtens God gelijk’ 
Preek   (met muzikale inbreng halverwege) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied:  802  vers 4, 5 en 6   ‘Door de wereld 
gaat een woord’ 
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 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging collectedoelen  
1e rondgang diaconie. Kerk in Actie: Ghana – een sterke kerk op een 

kwetsbare plek. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de 

hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De 

meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese 

kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden 

ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen 

dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een 

praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of 

timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen 

lezen, schrijven en leidt ze voorgangers op.  

-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Ghana. 

-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 

collecte. 

2e rondgang kerk: Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente. Hoewel 

het spannend blijft wat voor mogelijkheden er dit najaar in groepsverband 

mogelijk zijn, hebben de predikanten en kerkelijk werkers weer een inspirerend 

aanbod ‘Leren en bezinnen’ voor u samengesteld. Een afwisselend programma 

voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen en Buitenveldert. 

De opbrengst van deze collecte wordt onder andere 

besteed aan de kosten die hiervoor worden gemaakt.  

-U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. leren. 

-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 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/oj6vftGqMbtQEi24dwAg24
https://tikkie.me/pay/PGAB/oj6vftGqMbtQEi24dwAg24
https://tikkie.me/pay/PGAB/28CHZLLeUvx9vo3Tpxj8Xr
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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: 418  ‘God, schenk ons de kracht’ 
 
Zegen beaamd door ons allen:  
 
 
 
Orgelspel: ‘Fanfare’ van Nicolas Jacques Lemmens (1823-1881) 

 
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: 

ds. Fokko Omta 
Henk van der Meulen 
Herma Hemminga, Rob de Jong 
Henk Trommel 
Benjamin Omta 
Marleen Jongeneel 
Annemie van Hamel 
Mathilde van Leeuwen en Gerrie Mulder 
Marijke van Reedt Dortland 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin, Trineke de Boer 
Freek de Vries en Thomas Dekhuijzen 

 


