
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACHTSTE ZONDAG VAN DE HERFST 
6 november 2022 

 
 

INTREDE 
 

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

Welkom door de ouderling 

Begintekst -Jesaja 26: 1-4 
Op die dag zal in Juda dit lied klinken: 
‘Wij hebben en sterke stad, 
de HEER biedt ons redding 
als een wal, als een muur. 
Open de poorten 
opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden 
het volk van uw getrouwen. 
De standvastige is veilig bij U; 
vrede is er voor wie op U vertrouwt. 
Vertrouw op de Heer voor altijd, 
want de HEER is een eeuwige rots.’ 
 
Intochtslied (staande):  175: 1, 3 en 4  ‘Wij hebben en sterke stad’ 
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Bemoediging en toenaderingsgebed  
o: Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o: De Eeuwige blijft trouw aan wat zijn hand begon 
g: in de wereld en aan ons 
o: totdat Hij komt. 
g: Maranatha. Amen.         (de gemeente gaat zitten) 

Woorden bij het begin 
Kyriegebed 
v: ….    

Glorialied 158b  ‘Een schoot van ontferming is onze God’ 

 HET WOORD 
Zondagsgebed 
v.   De Heer is met u, 
a.   Zijn Geest is in ons midden. 
v.    …. 

Moment voor jong en ouder- Lied 280: vers  4, 2 en 3  ‘Zal dit een huis, een 
plaats zijn waar…’ 

Het verhaal van de bloemen. Witte bloemen symboliseren de mensen in witte 
kleren. Tussen de huizen, aan de oever van de rivier, staat de levensboom. 

 
Eerste lezing: Lucas 19: 41 - 48 
Lied: Gezang 490: 1,10 (allen); 2, 4, 6, 8 (v); 3, 5, 7, 9 (m) (Liedboek vd Kerken 1973) 

1 Hier is een stad gebouwd 
overal om ons heen, 
huizen en bomen en 
mensen van licht en steen. 

2 Huizen van vrede voor 
mensen van vlees en bloed. 
Veilig onveilig, zo 
leven zij bitterzoet. 

 

3 Overal haast en ver- 
keer dat geen richting heeft, 
wolken lawaai als een 
vuur dat geen warmte geeft. 

4 Woorden gaan over en 
weer, waar de mensen zijn. 
Woorden zijn lief en leed, 
rouw en geboortepijn. 

 

5 Iedereen wil wel een 
ander, maar weet niet hoe. 
Iedereen gaat zo zijn 
weg, wie weet waar naar toe. 

6 Mensen gaan twee aan twee, 
overvloed en woestijn, 
zoeken een woning en 
willen geborgen zijn. 

 

7 Een stad is man en vrouw, 
opstaan en slapen gaan, 
mensen die dagelijks 
doodgaan en voortbestaan. 

8 Leven is liefde doen, 
gaan in het oude spoor: 
mensen zijn vader en 
zoon, en dat gaat maar door. 
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9 Leven is overal 
tussen fabrieken en flat 
bloemen en kinderspel, 
licht op muziek gezet. 

10 Is er een stad zonder 
dood zonder duisternis, 
komt er een stad waar de 
zon niet meer nodig is? 

 

  
Tweede lezing: Openbaring 22: 1-2 en 10 -27 
Lied 737: vers 1, 2 ,3, 4 en 5  ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ 

Overdenken 
Orgelspel 

Psalm 122  ‘Wonend bij mensen’  ((Hans Bouma) 
Lied 939: vers 1 en 3  ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’ 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. 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 kinderen en jongeren onder de aandacht 

te brengen. Wilt u daaraan bijdragen? 

   -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v jeugddiaconaat. 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e 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/ 

2e collecte. Zending: Zambia – uitzending van Thijs en Marike 

Blok(Kerk in Actie) .In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide 

predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo 

Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch 

onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk 

in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij, 

samen met hun Zambiaanse collega’s opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan 

kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen 

zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en 

klimaatverandering. 

   -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kia Zambia 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 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 over een lied 
 
Dankgebed en voorbeden  
Na  … zo bidden wij samen…  
               volgt  Lied 568a 
         
 
 
 
 
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:  419  ‘Wonen overal nergens thuis’ 
 
Zegen beaamd door  allen:  
 
 

Orgelspel:  Toccata uit "Suite Gotique" van Léon Boëllmann (1862-1897) 
 

 
Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

lay out, kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds Arianne Geudeke 
Henk van der Meulen 
Herma Hemminga, Gerrie Mulder 
Henk Trommel 
Josje Dijkstra 
Corine Sloots 
Tonneke van der Mede en Gerrie Mulder 
Marijke Dortland, Leni Kieft en Tine de lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Aart Appelhof 

 

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

