
ORDE VAN DIENST 
 6e zondag na Epifanie 
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Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

13 februari 2022 
 
 

OPGANG 
 

orgelspel 
aansteken van de kaarsen  

stilte 
 
bemoediging: 

o. Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 

o. die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
a. en niet laat varen het werk  
 dat zijn hand begon. 

 
drempelgebed: 

o. God, die van mensen houdt, 
Wij leggen onszelf aan U voor, 
Met alles wat we hebben 

En alles wat we missen, 
met alles wat ons lukte 



en alles waarin we faalden. 
Help ons ons leven opnieuw te bezien 

in het licht van uw heil, 
leer ons te onderscheiden 

wat wezenlijk is en wat niet, 
maak ons bescheiden 
en maak ons vrijmoedig 

geef ons het hart om van mensen te houden, 
van anderen zo goed als van ons zelf. 

a. amen 
 
introïtus: psalm 67: 1 en 2 

 
groet 

v. De Heer zij met u. 
a. ook met u zij de Heer. 
 

inleiding op het kyrie en gloria: 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen 

voor de nood van de wereld  
en laat ons zijn Naam prijzen, 

a. want zijn barmhartigheid  
 redt van de dood. 
 

kyrie/gloria: lied 299e  
(I=voorg.; II=allen; gloria staande) 

 

TEKST EN UITLEG 
 
gebed  

1e schriftlezing: Jesaja 40: 27-31 

lied: 834 



2e schriftlezing: Lucas 5: 1-11 

lied: 840 

verkondiging 

stilte 

lied: 905: 1 t/m 3 

GAVEN EN GEBEDEN 
 
mededelingen 

 
inzameling van de gaven:  
- 1e collecte voor de Diaconie: 

- 2e collecte voor de Kerk: 
* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst. 

 
dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 
a: 

 
stil gebed  

Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied: 686 



wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

 
 
orgelspel 
 

========================== 

 
Toelichting op de 1e collecte: 

Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal. 
 Vandaag collecteren we jongeren in Nepal. De 
werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg 

hoog. Daarom vertrekken veel jongeren naar India, 
Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte 
arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel 

gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die 
deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd 

pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de 
coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun 
inkomsten vielen toen in één klap weg.  
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in 

Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, 

zodat jongeren in hun eigen omgeving een toekomst 

kunnen opbouwen. De jongeren krijgen bijvoorbeeld een 

vakopleiding, hulp bij het opstarten van een 

pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het 



vinden van een stageplek. Ook worden zij in contact 

gebracht met afnemers of werkgevers. 

 

Toelichting op de 2e collecte Eredienst & 

pastoraat in onze gemeente 

De kerk is meer dan een huis waar je (weer) welkom 
bent. In de kerk huist een gemeenschap die naar elkaar 

omziet en naar elkaar luistert. Predikanten en pastoraal 
medewerkers hebben aandacht voor het verhaal van de 
ander. Zij bieden iedereen die daar behoefte aan heeft 

een luisterend oor. Jong en oud. De collecteopbrengst 
wordt onder andere hiervoor ingezet 

 

 

Agenda 
Dinsdag 15 februari  Film: The notebook 
14.00 uur in De Goede Herder 

Dinsdag 15 februari 14:00 

Bijbelkring in de Pelgrimskerk 

Vrijdag 18 februari van 15.00 tot 17.00 uur 

Kannen en Kruiken 

1e collecte 2e Collecte 
Via weblink: 

tiny.cc/feb22collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/feb22collecte2 

overmaken op: 

NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. Nepal 

Noodhulp 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 31 65 

23 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 

Eredienst en Pastoraat 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 



voorganger: ds. J. Meinders 
organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: mw. M.J.C. Hellema 

lector: mw. J.M. van Zanten 
 
Volgende week zondag gaat ds. Knijff om 10.30 uur 

voor. 
 
 

 


