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 ZONDAG VAN DE HERFST 

2 OKTOBER  2022 
 
 

INTREDE 

Orgelspel: Grave en Adagio uit Sonate II 
 van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 215: 1, 2 en 3 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:     Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:   die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a:    en niet laat varen de werken van zijn handen. 

o:    Wij zullen in Gods naam mensen zijn 
a:   van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
        Amen. 

Vervolg intochtslied: lied 215: 4, 5 en 6 Wie van zich afziet naar God toe 
(wij gaat zitten) 

Kyriegebed 

Zingen lied 301j Kyrie eleison  

Gloria lied 103a: 1 en 2  Loof nu, mijn ziel, de Here   
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HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  ook met u zij de Heer 
v.  (…)  

Verhaal voor en met de kinderen  

Zingen lied 419 Wonen overal nergens thuis  

Het verhaal bij de bloemen: 
Graan en druiven, brood en wijn. Als symbool van geloof witte rozen.  
Zeven verwijst naar zeven keer vergeven. 

Testament Habakuk 3: 1-3 en 16-19 

Zingen lied 156: 1, 3 en 4 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd 

Lezing Lucas 17: 1-10 

Zingen lied 945: 1, 2, 3 en 4 Ja, het liefst zou ook ik  

Overdenken  

Zingen lied 361 Er heeft een stem gesproken 

GAVEN EN GEBEDEN 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met (367e) 

 

Mededelingen en toelichting  bij  de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Jeugddiaconaat 

Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen 

idee. Door diaconale werkvormen in te passen in 

bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk of 

Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt 

aan diaconale bewustwording onder kinderen en 

jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn 

we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij 
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kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan 

bijdragen?  

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v  

Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugddiaconaat  

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte  
2e rondgang kerk: Israëlzondag, kerk & Israël: onopgeefbaar verbonden 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse 

volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. 

Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van 

ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen 

Joden en christenen. Ook staan we op tegen 

antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten 

en gemeenten toe in de relatie met het volk Israël. In 

Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale 

christelijke gemeenschap in het westen van Galilea. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v . Israelzondag 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 2e collecte  

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor 

meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/  

De organist improviseert op een liedmelodie en gereedmaken van de tafel 

Nodiging 

v:  De vrede van de Heer zij met u! 
a:   Zijn vrede zij ook met u. 
v:  Groet elkander met zijn vrede 
a:  De vrede van de Heer zij met u. 
v:   Wensen wij elkaar Gods vrede toe 
a:   De vrede van de Heer! 

v:  Verheft uw harten. 
a:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v:  Wij brengen dank aan de Heer, onze God. 
a:  Hij is onze dankbaarheid waard. 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Tafelgebed   

Zingen Lied 405: 3 en 4 Heilig, heilig, heilig 

Vervolg tafelgebed  

Zingen lied 407b Als wij dan eten van dit brood  

Vervolg tafelgebed 

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. 

Delen van brood en wijn 

Dankgebed 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 910: 1, 4 en 2(!) Soms groet een licht van vreugde (staande) 

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

 
Orgelspel: Allegro maestoso en vivace uit Sonate II van Felix Mendelssohn. 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Anita Winter 
Anita Pfauth  
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Loes Oostenrijk 
Anita Pfauth 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Riekus en Ria Kok-van Hall, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta en Jellie Snijders 

 


