
ORDE VAN DIENST 
4e zondag na Epifanie 

 

 
Pelgrimskerk Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

30 januari 2021 

 

 

OPGANG 
orgelspel 

aansteken van de kaarsen  

stilte 

 

bemoediging: 

o Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 

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  Gij Eeuwige, in uw hemel geborgen  

a  ons nabij gekomen in Jezus van Nazaret 

o: leidsman en lotgenoot, groter dan wij zijn 

a: die woorden van leven gesproken heeft 

o: die tekenen van genade heeft laten zien 

a: die ons opgeroepen heeft tot liefde en  

    omzien naar elkaar. Amen 

 



introïtus: Psalm 118 vs. 1 en 6 

 

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. 

 

gebed 

kyrie/gloria: lied 299e 

(I=voorg.; II=allen; gloria staande) 

 

TEKST EN UITLEG 
gebed  

 

1e schriftlezing: Johannes 2:13 - 22 

lied: 187 

2e schriftlezing: Johannes 15:9 - 17 

lied: 339a acclamatie 

 

verkondiging 

stilte 

 

lied: 362 

 

GAVEN EN GEBEDEN 
 

mededelingen 

 

dankgebed  



voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

 
stil gebed  

Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied: 791 

 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 
 

orgelspel 

 

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

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

 

Toelichting op de 1e collecte: Stoelenproject 

Het Stoelenproject is een laagdrempelige opvang voor mensen 

die dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam. Iedere avond van 

15 september tot en met 30 april bieden we onderdak en eten 

en drinken aan 50 daklozen. Met of zonder regiobinding. Ieder 

seizoen zijn dat weer 10.000 overnachtingen van mensen die 



anders geen dak boven hun hoofd zouden hebben gehad. Geen 

mens is hetzelfde, iedereen is uniek. Dat geldt ook voor dak- 

en thuislozen. Er zijn veel verschillende oorzaken voor 

dakloosheid. Het ligt voor iedereen weer anders. Veel 

genoemde oorzaken zijn: (huur)schulden, huisuitzetting, 

echtscheiding, aanpassingsproblemen, psychiatrische 

aandoeningen en verschillende vormen van verslaving. Die 

oorzaken doen zich vaak gecombineerd voor, te samen met 

pech en/of het onvermogen om verstandige beslissingen te 

nemen. 

 

Toelichting op de 2e collecte: 

Jong Protestant 

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de 

hoogste score bij Sirkelslag: een interactief bijbelspel van Jong 

Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 

De groepen spelen het spel op eigen locatie en staan online met 

elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal 

en vaak ook diaconale thema’s centraal. Jongeren gaan zo op 

een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag 

 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/jan21collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/jan21collecte2 

overmaken op: 

NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v. Stoelenproject 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v. Jong Protestant 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 

 

Mededelingen en Agenda 

 

Wegens omstandigheden gaat kannen en kruiken op 

aanstaande 4 februari niet door. 

 



Vr 4 feb Kannen en kruiken 

(geannuleerd) 

Vr 18 

feb 

Kannen en kruiken 

Vr 4 

mrt 

Kostje gekost. 

 

voorganger: drs. Renger Prent 

organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: dhr. G. Oud. 

diaken: dhr. D. Westra 

lector: mw. J.M. van Zanten 

 

Volgende week zondag gaat ds. de Vries om 10.30 uur voor. 

Pelgrimskerk website: www.pelgrimskerk.nu 

 

predikant: dr. H.U. de Vries 

telefoonnr: 686 91 41 

telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9-10 

uur 

e-mail: predikant@pelgrimskerk.nu 

 

Mededelingen of activiteiten voor de agenda 

gaarne doorgeven aan: 

liturgie@pelgrimskerk.nu  

 

Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Buitenveldert 

 

Wijkkas:NL58INGB0000660904 

t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 


