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ORDE VAN DIENST 
vijfde zondag na epifanie 

 

 
 

Pelgrimskerkgemeente Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente 

Buitenveldert 
5 februari 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 U, die ons samenbrengt,  
   ontwapen ons met uw ongekende liefde 
a geef ons nieuwe moed 
   en vertrouwen in U en in elkaar. 
   Amen 
 

introïtus: Psalm 139: 1 en 2 Heer die mij ziet 
zoals ik ben 

 

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: 299e 
I=voorganger, II=allen 
bij het gloria gaan we staan 
 

Tekst en uitleg 

 

gebed  

1e schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 18-31 

lied: 1001 De wijze woorden en het groot 
vertoon 

2e schriftlezing: Mattheus 4: 18-22 

lied: 531 Jezus die langs het water liep 

verkondiging 

stilte 

lied: 903: 1 en 2 Zou ik niet van harte zingen 

 

Gaven en gebeden 

 

mededelingen 
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inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: 
Werelddiaconaat, Pakistan, Vaktraining voor 
jongeren 

 - 2e collecte voor de Kerk: Eredienst en 
Pastoraat in onze gemeente 

 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 

 

 



5 
 

Zending en zegen 

slotlied: Liedboek voor de Kerken (oud) 304: 
1 en 3 God is getrouw 

 

1   God is getrouw, zijn plannen falen niet, 

 Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

 Die 't heden kent, de toekomst overziet, 

 laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 

 en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

 volvoert zijn hand. 

3   De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 

 doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 

 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 

 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 

 Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 

 als Gods gezant. 
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wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

 

 

(kort) orgelspel 

 

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

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

Toelichting op de 1e collecte 

Pakistan – vaktraining voor jongeren  

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat 
in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. 
Pakistan was een van de landen die meteen 
te hulp schoot door geld in te zamelen. Met 
een collecte voor Pakistan doen we iets terug 
voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die 
onze hulp nodig hebben.  
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In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie 
jongeren, onder wie schoolverlaters, met 
vakopleidingen en leningen. Na het afronden 
van de opleiding krijgen jongeren begeleiding 
bij het opzetten en uitbouwen van een eigen 
bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die 
een universitaire studie willen volgen zich 
voor te bereiden op de toelatingstest die 
daarvoor geldt. Het doel van dit project is 
niet alleen om jongeren economisch 
zelfstandig te maken, maar ook om jongeren 
met verschillende religieuze achtergronden 
bij elkaar te brengen, waardoor er meer 
onderling begrip ontstaat. Meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan  

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 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Pakistan 
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Toelichting op de 2e collecte  

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 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. Eredienst 
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voorganger: ds. R. Knijff 
organist: dhr. B.’t Hart 
ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. P. Haalebos 
lector: mw. S. Langbroek 

 
Volgende week zondag 12-2 gaat ds. H.U. de 

Vries voor om 09.30 uur 
 

 

agenda voor komende weken 

ma 6-2 

14.00 

Goede 
Herder 

Film:  Emma 
"Love knows 
best" 

wo 8-2 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 

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 


