
 

 

 
 
 
 

NEGENDE ZONDAG VAN DE HERFST 
13 NOVEMBER 2022 

 

INTREDE 

 
Orgelspel:  Ach wie nichtig, ach wie flüchtig van Georg Böhm (1661-1737 

Welkom  

Intochtslied (staande): psalm 72: 1 en 4 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:     Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:     Die nooit te ver zijt om ons te horen -  
a:     Wees als een licht hier in ons midden 
o:     Die ons de adem geeft, het leven toedacht -  
a:    Dat wij U kennen als bron en bedding! 
o:   Die ons ter harte neemt en onze naam roept -  
a:    Dat wij U kennen als bron en bedding! 
o:   Die ons voor ogen houdt als uw beminden -  
a:    Dat wij elkaar zien zoals Gij ons ziet! 
o:   Die ooit geroepen hebt de nieuwe morgen -  
a:    Maak ons aanstekelijk, uw licht voor mensen! 
o:   Die vurig wegen wijst aan wie U zoeken -  
a:    Maak ons aanstekelijk, uw licht voor mensen! 
o:   Die nooit te ver zijt om ons te horen, 
a:    Wees als een licht hier in ons midden! 
       Amen. 
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Vervolg intochtslied: psalm 72: 7….  (de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed 

HET WOORD 

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

Verhaal en lied voor en met de kinderen  
Job zit op een steen, uit de Samenleesbijbel (blz 2156), 

Het verhaal van de bloemen: 
Witte bloemen als symbool van recht en waarheid. 

Eerste lezing: 2 Koningen 8: 1-6 

Lied: 995 

Tweede lezing: Lucas 18: 1-8 

Lied: acclamatie 339a 

 

 

Uitleg en verkondiging 

Lied: 992  
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GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen 

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange 
werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om 
geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van 
deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag 
meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet 
lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint 
voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij 
bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De 
eeuwenoude verhalen komen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het 
leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v  
Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KIA Golfstaten 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte  

2e rondgang kerk: Eredienst en pastoraat in onze gemeente 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk 
en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen 
leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding 
tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we 
ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze 
wekelijkse vieringen en door om te zien naar elkaar en 
onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. 
Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte 
kunnen wij dit bekostigen.  
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 tikkie 2 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  

https://tikkie.me/pay/PGAB/x1APHWwwWSKVSCy65cPd8W
https://tikkie.me/pay/PGAB/hTRhAS6Q8Ng23DNBTCXDKK
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met (368j) 

 

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:  713 

Zegen beaamd door ons allen:  
 
 
 
Orgelspel: Fuga in C (BWV 545) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

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. Barbara de Groot 
Anita Winter 
Jellie Snijders 
Henk Trommel 
Marleen Jongeneel 
Loes Oostenrijk 
Heleen Bakker 
Tine de Lange en Leni Kieft  
Tine de Lange en Leni Kieft, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Timo Omta 

 


