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Dienst van Schrift en Tafel 
3e zondag na Epifanie 

 
Pelgrimskerk Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente 
Buitenveldert 

22 januari 2023 
Opgang 

 

orgelspel 
aansteken van de kaarsen  
 
bemoediging: 
o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
drempelgebed: 
o Almachtige God, 
 voor U liggen alle harten open, 
 alle verlangens zijn U bekend 
 en geen geheim is voor U verborgen. 
 Zuiver de overleggingen van ons hart 
 door de ingeving van uw heilige Geest, 
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 zodat wij U van harte liefhebben 
 en grootmaken uw heilige Naam. 
a Amen. 
 

introïtus: psalm 34:1, 2 en 4 

groet: 
v De Heer zij met u. 
a Ook met u zij de Heer. 
 
v Laat ons de Heer om ontferming 

aanroepen 
en laat ons zijn Naam prijzen, 

a want zijn barmhartigheid redt van 
de dood. 

 

Kyrië en Gloria: lied 299e (I=voorganger, 
II=allen) 

Tekst en uitleg 

gebed van de zondag 
lezing uit de profeten: Jesaja 52:7-10 
(NBV21) 
lied: gezang 32:1 en 3 (Lvdk) 
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3. Verheugt u, Jeruzalems puinen, 
en laat triomfgeschal 
weerklinken over straat en pleinen. 
Zingt luide overal: 
de Here heeft zijn volk getroost, 
zijn heil’ge stad verlost. 
 

lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 1:17-31 
(naar NBG 1951) 

17 Christus heeft mij […] gezonden om […] 
het evangelie te verkondigen, en dat niet met 
wijsheid van woorden, opdat niet het kruis 
van Christus tot een holle klank zou worden. 
18 Want het woord van het kruis is wel voor 
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hen die verloren gaan een dwaasheid, maar 
voor ons die behouden worden is het een 
kracht van God. 19 Want er staat 
geschreven: ‘Vernietigen zal Ik de wijsheid 
van de wijzen, en het verstand van de 
verstandigen zal Ik tenietdoen.’ 
20 Waar blijft de wijze? Waar de 
schriftgeleerde? Waar de redetwister van 
deze tijd? Heeft God niet de wijsheid van de 
wereld tot dwaasheid gemaakt? 21 Want 
omdat, in de wijsheid van God, de wereld 
door haar wijsheid God niet erkend heeft, 
heeft het God behaagd door de dwaasheid 
van de prediking te redden hen die geloven. 
22 Immers, de Joden vragen om tekens en 
de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij 
prediken Christus als gekruisigde, voor Joden 
een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 
24 maar voor hen die geroepen zijn, Joden 
zowel als Grieken, prediken wij Christus als 
Gods kracht en Gods wijsheid. 25 Want het 
dwaze van God is wijzer dan de mensen en 
het zwakke van God is sterker dan de 
mensen. 
26 Let slechts, broeders en zusters, op uw 
roeping: dat er niet vele wijzen naar het 
vlees geroepen zijn, niet vele invloedrijken, 
niet vele aanzienlijken. 27 Integendeel, wat 
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voor de wereld dwaas is, heeft God 
uitverkoren om de wijzen te beschamen, en 
wat voor de wereld zwak is, heeft God 
uitverkoren om wat sterk is te beschamen; 
28 en wat voor de wereld onaanzienlijk en 
veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat 
niets is, om aan hetgeen wél iets is zijn 
kracht te ontnemen, 29 opdat geen enkel 
vlees zou roemen voor God. 30 Maar uit Hém 
is het, dat ú in Christus Jezus bent, die van 
Godswege voor ons wijsheid is geworden: 
gerechtigheid, heiliging en verlossing, 31 
opdat het zou zijn zoals geschreven staat: 
‘Wie roemt, laat hij roemen in de Heer.’ 

 

lezing uit het evangelie: Matteüs 4:12-17 
(NBV21) 
lied 339a 
verkondiging 
lied 315:1 en 2 
 

mededelingen 

Gebeden 

 

dankgebed 
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voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

 

stil gebed  
afsluiting:  
v U die blijkens de kracht die ons werkt, 

bij machte bent oneindig veel meer te  
doen dan wij bidden of beseffen, U zij 
de heerlijkheid, in de gemeente en in  
Christus Jezus, tot in alle geslachten, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid.  

a Amen. 
 

De maaltijd van de Heer 

nodiging 
tafelgebed 
aanhef 
v De Heer zij met u. 
a En met uw geest.  
v Verheft uw harten.  
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a Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v Brengen wij dank aan de Heer, onze 

God. 
a Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
lofprijzing, uitlopend op lied 985:1 

gedachtenis, na de instellingswoorden 
beaamd met: 

a Als wij dan eten van dit brood 
 en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des 
Heren, totdat Hij komt.  

 

aanroeping van de Geest 

gebed des Heren 
v Onze Vader, die in de hemel zijt, 
a uw naam worde geheiligd… 
 

vredegroet 
v De vrede van de Heer zij altijd met u. 
a En met uw geest. 
v Geeft elkaar een teken van vrede. 
 

Lam Gods: (k = cantor; a = allen) 
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gemeenschap van brood en beker 
dankzegging 
 
Afsluiting 

slotlied: lied 378:1, 4 en 5 
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de voeten die, op weg naar U, 
dit huis hebben betreden – 
dat zij van hier met lichte tred 
de weg gaan van uw vrede. 
 
Sterk zo het hart dat voor U klopt 
met bloed, door U gegeven – 
uw lichaam dat ons lichaam voedt 
met uw verheerlijkt leven. 
 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 
 

 

 

(kort) orgelspel 

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

Toelichting op de 1e collecte 

Drugspastoraat: Pastoraat’ is een begrip dat 
in de kerk gebruikt wordt voor ‘naar elkaar 
omzien’. Dat kan op allerlei manieren. 
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Waar mensen elkaar ontmoeten, groeit 
ruimte en verlangen naar bezinning. We 
merken dat de behoefte aan het stilstaan bij 
het leven groot is en om bezinning vraagt. 
Hoe kan mijn leven met verslaving leefbaar 
blijven en hoe kan ik er zin aan geven of voor 
vinden? In de eigen zondagse diensten en in 
persoonlijke ontmoetingen zijn gebruikers en 
pastores hierover met elkaar in gesprek. Ook 
over de vraag wat de persoon en de 
boodschap van Jezus Christus voor ons 
kunnen betekenen in deze. 
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/ 
U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Drugspastoraat 

Toelichting op de 2e collecte 

PKN: Missionair werk - Een kerk van 
betekenis 
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Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt 
gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent 
de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: 
middelpunt van de samenleving, ook 
vandaag de dag. Dorpskerken hebben, onder 
meer, door hun diakonale activiteiten, een 
maatschappelijke functie. De 
dorpskerkenbeweging van de Protestantse 
Kerk biedt kleine gemeenten een platform 
waar zij ervaringen kunnen delen, ideeën 
opdoen en elkaar kunnen inspireren en 
motiveren om van betekenis te zijn in de 
eigen omgeving. 
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/ 
U kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. een kerk van betekenis 

Actie Kerkbalans 2023 

In de week van 21-28 januari 2023 start voor 
onze gemeente de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans. Ook dit jaar zullen de brieven 
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over de actie per post naar de 
gemeenteleden worden gestuurd.  
Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De 
antwoorden kunnen heel verschillend zijn. 
Steeds komt naar voren hoe waardevol de 
kerk voor veel mensen is. Voor ontmoetingen 
met God en met elkaar. Om zo’n waardevolle 
plek in stand te kunnen houden zijn 
financiële bijdragen van gemeenteleden 
onontbeerlijk. Daarmee kunnen de gebouwen 
worden onderhouden, kosters en musici 
worden betaald, en de predikanten van hun 
traktement worden voorzien. 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is 
het landelijke thema van de Actie 
Kerkbalans. In dat perspectief durven wij u 
middels de verzonden brieven om een 
financiële bijdrage te vragen, ook in 
financieel wellicht moeilijke tijden.  
Uw bijdrage is van harte welkom op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Kerkbalans. 
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voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. P.J. Versteeg 

 
Volgende week zondag gaat drs. Renger 

Prent om 09.30 uur voor. 
 

 

agenda voor komende week 

di 24-
1 

14.30  

Goede 
Herder 

gespreksgroep 
o.l.v. Nelly 
Versteeg 

wo 
25-1 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 


