
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

DERDE ZONDAG VAN DE HERFST 
03 oktober 2021 

INTREDE 
 

Orgel: ‘Trio in F-Dur’ van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 215: 1, 2, 3, 4  ‘Ontwaak o mens’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:    In de ochtend komen wij tot U 
g:     Dank U voor deze nieuwe dag. 
o:     U zoekt ons op waar wij ook zijn 
g:     Hoor ons als wij roepen tot u.  
o:     U kijkt met dezelfde verwachting naar ons 
g:      als wij uitzien naar U:  
o:      zegen ons met het licht van uw ogen 
g:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
o:     die hemel en aarde gemaakt heeft,  
g:     Amen 
   
vervolg intochtsLied 215: 5, 6, 7             (de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed na elke intentie  zingen wij   

Glorialied 929  
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HET WOORD 

Thema: ontmoeting – tegemoet komen 

Het verhaal van de bloemen. Zonnebloemen die elkaar aankijken, elkaar 
ontmoeten. De zonnebloem is symbool van geloof omdat de zon een beeld 
is van de hemelse Vader. Ook de grassen ontmoeten elkaar. Blad van de 
vingerplant verwijst naar de vinger waarmee Jezus in het zand schreef 

 
Gesprek Kinderdienst en Lied – ‘Hoor, de vogels zingen weer’ (EL 440)  
1. Hoor, de vogels zingen weer Wat doe jij, wat doe jij? Samen danken zij de Heer Wat doe jij? 
Refrein:Dank de Heer voor elke dag Die je van Hem leven mag Vogels doen dat telkens weer Wat doe jij? 
2. Vogels maken zich niet druk Wat doe jij, wat doe jij? Zingen zomaar van geluk Wat doe jij? (refrein)  
3. Vogels leven vrij en blij Wat doe jij, wat doe jij God, de Vader, danken zij Wat doe jij? (refrein) 

Bevestiging  (tot ouderling-kerkrentmeester: de heer Rudie van Balderen) 
In de kerkenraad zijn alle ambtsdragers te samen medeverantwoordelijk  

om de gemeente op te bouwen en te leiden,   

en te zoeken naar vormen, waarin Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 

gestalte kunnen krijgen. 

diakenen – barmhartigheid, omzien naar  

ouderlingen -  vertrouwenspersoon, heilsgeheimen   

kerkrentmeesters  -  de fysieke infrastructuur 

U, die gereed staat om het ambt van ouderling-kerkrentmeester te aanvaarden: 

De zorg voor de gemeente en elkaar is ons ten diepste toevertrouwd door de 

Heer zelf. Aanvaardt uw dienst met blijdschap, 

wees opbouwend bezig in de gemeente 

voedt ook uzelf met het woord van God  

en sta open voor de kracht en leiding van de Geest. 

Herbevestiging ouderling-kerkrentmeester 

- inleidend woord 

Nu u uw ambtswerk zult voortzetten, vraag ik: 

Gelooft u dat het ten diepste God zelf is die ons roept tot dienst aan de 

gemeente en in de wereld? 
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Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente 

en voor de mensen die op uw pad komen?  

Rudie van Balderen, wat is daarop je antwoord? 

R:  ……..         V:  ….. 

Lied:  ‘Kom uit de hemel tot ons neer’ (melodie lied 469)      (staande) 

1.  Kom uit de hemel tot ons neer, 

     vervul ons met uw Geest, o Heer, 

     Gij, die uw kinderen bevrijdt 

     Om U te dienen, wereldwijd. 

2. Bewaar hem, die hier voor U staat, 

    dat hij zijn weg met vreugde gaat; 

    geef aan uw engelen bevel 

    hem trouw te zijn als metgezel. 

3. Kom Heiland, die ons hart geneest; 

    Kom Vader, Zoon en Heil’ge Geest 

    En maak ons vrolijk in dit uur  

    O bron, o brood, o vreugdevuur!  

Lezing – O.T.:  Ex.4: 27-31  Na zijn roeping ging Mozes naar Egypte terug 
“De Heer had tegen Aäron gezegd: Ga de woestijn in, Mozes tegemoet. Aäron 
was op weg gegaan en ontmoette Mozes bij de berg van God. Hij kuste hem. 
En Mozes vertelde Aäron wat de Heer hem had opgedragen: wat hij moest 
zeggen en welke wonderen hij moest doen. Toen gingen Mozes en Aäron 
samen naar Egypte en riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar. Aäron 
herhaalde woord voor woord wat de Heer tegen Mozes gezegd had, en liet 
het volk de wonderen zien. De Israëlieten werden hierdoor overtuigd; toen ze 
hoorden dat de Heer oog had gekregen voor hun ellende, knielden ze en 
bogen ze zich diep neer.  

Lezing- N.T.: Joh. 8: 1 – 11  Jezus schreef in het zand 
1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen waas hij weer in de 
tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun 
onderricht. 3Toen brachten de Schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw  
bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4zeiden 
tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel 
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pleegde. 5Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat 
vindt u daarvan? 6Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of 
ze hem konden  aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de 
grond. 7Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie 
zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen,’8Hij bukte 
zicht weer en schreef op de grond. 9Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een 
voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in 
het midden stond. 10Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft 
niemand u veroordeeld?’11’Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ 
zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ 

Lied 714 : 1 – 6   ‘Dat ik recht kan staan’ 

Preek  

Cantorij:  Verleih‘ uns Frieden  (Felix Mendelssohn)  

 
 GAVEN EN GEBEDEN 

Dankgebed en  voorbeden                  

Mededelingen 
Aankondiging collectedoelen  
1e rondgang diaconie. Stichting Anna Poot.In Afrika blijft 

het Covid virus actief met ernstige gevolgen. De scholen 

hebben net als in Europa een manier gezocht om de 

studenten te laten bereiken op afstand. Ook daar wordt er 

digitaal les gegeven. In dit 'nieuwe normaal' (contact met 

behulp van internet) is ook gezocht naar meer digitaal 

contact tussen StAP en de docenten en studenten van de 

gesponsorde scholen. De eerste contacten en digitale 

gesprekken laten zien dat de verbondenheid met de scholen zo versterkt wordt en 

de dialoog beter op gang komt. StAP maakt met haar bijdrage dus een verschil in 

de  levens van zowel patiënten als verpleegkundigen en verloskundigen en geeft de 

Nederlandse verpleegkundigen en Afrikaanse verpleegkundige de mogelijkheid om 

een dialoog aan te gaan zodat we elkaar beter gaan begrijpen en van elkaar kunnen 

leren. Met uw bijdrage deze week aan de diaconiecollecte helpt u de StAP hierbij. 

Meer informatie op wwww.stichtingannapoot.com . 

http://wwww.stichtingannapoot.com/
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-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Anna Poot. 

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

2e rondgang kerk: Kerk en Israël: verbonden door gesprek en ontmoeting. 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. 

Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse 

wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de 

joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. 

Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn 

gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar 

buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door 

onder andere te investeren in opbouwende relaties met de 

Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk 

project voor vluchtelingen in Israël. 

-U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerk en Israël. 
-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 
-Of na de dienst in een mandje bij de uitgang. 

Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd 
                               en de Tafel in gereedheid wordt gebracht 
 

VIERING MAALTIJD DES HEREN 
Intro 
Cantorij:  tafelgebed – ‘Gezegend zijt Gij, eeuwige’ (Verz. Liedboek, 646) 
‘Gezegend zijt Gij, eeuwige Vader van hemel en aarde om Israël uw heilige 

wijnstok waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus uw dienstknecht. 

Gezegend Gij om het levend woord van Mozes en de profeten waaraan Gij ons 

deel hebt gegeven door Jezus uw dienstknecht. 

Zoals het brood dat wij breken was uitgezaaid in de aarde en werd 

samengebracht en één is geworden zo breng ons bijeen van heinde en ver in het 

koninkrijk van uw vrede.  

Moge het delen van dit brood en de ze beker ons sterken in de hoop dat een 

nieuwe wereld komen zal waar brood en liefde is genoeg voor allen.’ 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
https://tikkie.me/pay/PGAB/qvX399gYGLGfWFKtGdZrmk
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Vredeswens “Mijn vrede geef ik jullie” zei Jezus ook.  

Laten we dat ook doen: elkaar vrede geven, toewensen, in gedachten,  

met de spirituele kracht die opkomt vanuit de grond van je hart.  

Inzetting  en  Communie  

- Het brood dat wij breken is verbondenheid met de Heer Jezus Christus. 

Neem en eet, gedenk en geloof dat de Heer zich heeft gegeven tot 

verzoening van al onze zonden. 

(Communie: Wij eten nu het brood …) 

- De beker der dankzegging waarover wij de zegen uitspreken is 

verbondenheid met de Heer Jezus Christus.  

Neem die en drink daarvan, gedenk en geloof dat de Heer zich heeft 

gegeven tot een volkomen Vernieuwing van heel ons leven 

(Communie: Wij drinken nu van de ‘wijn’ …) 

 
Dankzegging 
 
Slotlied: Onze vader verborgen  (cantorij en allen) (tekst: Huub Oosterhuis, 

muziek: Ton Löwenthal) 

1.Onze vader verborgen,  
uw naam worde zichtbaar in ons 
Uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel 
waar water, schoonheid en brood 
gerechtigheid is, en genade 
 

2.Waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn.  
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld 
niet één mens meer geknecht 

3.Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad 
Van U is de toekomst,   
kome wat komt   ….   
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ZENDING EN ZEGEN 
 
 

Zegen  
beaamd door ons allen:  

 
 
 
 
Orgelspel: ‘Allegro’ uit Orgelconcert in F-Dur van Georg Friedrich Händel 

(1685-1759) 
 
 
 

Na de dienst is iedereen weer van harte uitgenodigd voor ontmoeting, koffie, 
thee, limonade: 

achterin de kerk voor diegenen die toch wat afstand willen houden of in de 
Pauluszaal ! 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling:  

diaken, collecteren: 
organist: 

lector: 
kinderdienst: 

ontvangst deur: 
plaatsaanwijzers: 

lay out, kopiëren Orde van Dienst  
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds. Fokko Omta 
Geert Jaap Welsing 
Cor Omta, Jeike Biewenga 
Henk Trommel 
Tonneke van der Mede 
Marleen Jongeneel 
Ineke Norel 
Gerrie Mulder en Anne-Mieke Steensma 
Marijke Dortland, Ria en Riekus Kok-v Hall 
Frederika de Bock-de Bruin, Trineke de Boer 
Freek de Vries en Timo Omta 
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En Jezus schreef in 't zand 

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand. 
Hij bukte Zich en schreef in 't zand, wij weten 
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten, 
verzonken in de woorden van Zijn hand. 

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand 
hadden gevoeld over een vrouw, van hete 
hartstochten naar een andere man bezeten, 
de schriftgeleerden stonden aan de kant. 

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet. 
Ga heen en luister, luister naar het lied. 

En Hij stond recht. De woorden lieten los 
van hun figuur en brandden in de blos 
 
waarmee zij heenging, als een kind zo licht. 
Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht. 

Gerrit Achterberg 
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