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ORDE VAN DIENST 
4e zondag na Epifanie 

 

 
 

Pelgrimskerkgemeente Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente 

Buitenveldert 
29 januari 2023 

 

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. 
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drempelgebed: 
o  Gij, Eeuwige, ver weg, 
a  Gij die in een mensenkind 
    tot ons gekomen bent , 
o  Jezus, God-zal-ons-redden, is zijn naam, 
a  geboren uit Maria, gedoopt door Johannes 
o  Die woorden van leven heeft gesproken  
a  Die zelf daaraan trouw is gebleven, 
    die ons oproept dat ook te zijn, Amen. 
 

introïtus: lied 314  Here Jezus, om uw woord 

 

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 
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Kyrië en Gloria: lied 299e 
I=voorganger, II=allen 
bij het gloria gaan we staan 
 

Tekst en uitleg 

 

gebed  
 
1e schriftlezing: Matteüs 5:1 - 12 
lied: Tussentijds 59 Gelukkig de mens 
 

 

 

2. Gelukkig de mens die droefheid ontmoet 
en door zijn blijmoedigheid wonderen doet. 
3. Gelukkig de mens die, zuiver van hart,  
gewapend met eerlijkheid eigenwaan tart. 
4. Gelukkig de mens die niet eerder zwicht  
tot hij in gerechtigheid vrede hier sticht. 
5. Gelukkig de mens die dit heeft volbracht  
en ons in de duisternis licht heeft gebracht. 
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6. Gelukkig de mens die Hem kan verstaan 
die ons in die mens'lijkheid voor is gegaan. 
 

2e schriftlezing: Matteüs 17:1 - 8 
lied: 543 Gij zijt in glans verschenen vs. 1 
 
3e schriftlezing: Matteüs 28:16 - 20 
lied: Acclamatie 339a  
 
verkondiging 
stilte 
lied: 362 Hij die gesproken heeft 
 

Gaven en gebeden 

 

mededelingen 

 

inzameling van de gaven:  
- 1e collecte voor de Diaconie: Stoelenproject 
 - 2e collecte voor de Kerk: PKN: Kinderen en 
Jongeren: Nederland speelt Sirkelslag 
 

dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 
v Zo bidden wij samen: 
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a: 

stil gebed  
Onze Vader 
 
Zending en zegen 

 

slotlied: 318 Het woord brengt waarheid te 
weeg 
 
wegzending 
zegen, beantwoord met: 
 

 

 

orgelspel 
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Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en iets te drinken. 

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

Toelichting op de 1e collecte 

Het Stoelenproject is de meest 
laagdrempelige avond- en nachtopvang van 
Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, 
warm en gratis. Elke avond en nacht 
verblijven er 50 daklozen in onze opvang aan 
de Marnixstraat. Met 75 vrijwilligers 
verzorgen we ieder jaar 10.000 
overnachtingen.Hiervoor zijn we volledig 
afhankelijk van subsidie en donaties. Iedere 
financiële bijdrage is welkom! Het bestuur en 
de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, 
iedere bijdrage gaat rechtstreeks naar 
voorzieningen voor onze bezoekers.Wilt u ons 
steunen met een donatie?  
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 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
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Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Stoelenproject 

Toelichting op de 2e collecte  

PKN: Sirkelslag is het grootste en 
spannendste interactieve spel tussen 
kindergroepen en jeugdgroepen uit 
protestantse gemeenten in heel Nederland. 
Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen 
vanaf hun eigen plek voor de hoogste score 
bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is 
door de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd 
een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo 
op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken 
is Sirkelslag een mooie kans om hen 
betrokken te houden. 
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 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Sirkelslag 
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voorganger: drs. Renger Prent 
organist: dhr. B.’t Hart 

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: mw. M. Hellema 
lector: mw. J.A. Schuijt 

 

Volgende week zondag 5-2 gaat ds. R. Knijff 
voor om 09.30 uur 

agenda voor komende weken 

di 31-1 

14.00 

Goede 
Herder 

Bijbelkring 
over Paulus’ 
brief aan de 
Romeinen 

wo 1-2 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 

wo 1-2 

14.00 

Goede 
Herder 

Kannen en 
Kruiken 
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Pelgrimskerkgemeente 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: scriba@pelgrimskerk.nu  
 
Wijkkas: NL58 INGB 0000 6609 04 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk 


