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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, 
 zodat wij U van harte liefhebben 
 en grootmaken uw heilige Naam. 
a. Amen. 
 

introïtus: psalm 91:1 en 7 

groet: 

v De Heer zij met u. 
a Ook met u zij de Heer. 
 
v Laat ons de Heer om ontferming 
aanroepen 
a want zijn barmhartigheid redt van 
de dood. 
 
Kyrië: psalm 51:1 en 4 
 

Tekst en uitleg 

gebed van de zondag 

lezing uit de thora: Genesis 2:15-17; 3:1-7a, 
13-19 (NBV21) 



lezing uit de brieven: Romeinen 5:12, 15-19 
(‘De ene en de velen’, eigen vertaling) 

12 Zoals door één mens de zonde in de 
wereld is binnengekomen en door de zonde 
de dood, zo ook is tot alle mensen de dood 
doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. 
15 Maar het is met het genadegeschenk niet 
zoals met de overtreding. Want indien door 
de overtreding van de ene de velen 
gestorven zijn, veel meer is de genade van 
God en het geschenk bestaande in de genade 
van de ene Mens Jezus Christus, over de 
velen overvloedig geworden. 16 En het is 
met het geschenk niet zoals het was door 
één die zondigde; want het oordeel leidde 
van één overtreding tot veroordeling, maar 
het genadegeschenk van vele overtredingen 
tot rechtvaardiging. 17 Want indien door de 
overtreding van de ene de dood als koning is 
gaan heersen door toedoen van die ene, veel 
meer zullen zij die de overvloed van de 
genade en van het geschenk van de 
gerechtigheid ontvangen, in het (eeuwige) 
leven als koningen heersen door de Ene, 
Jezus Christus! 

 

lied 870:2, 3 en 4 



lezing uit het evangelie: Matteüs 4:1-11 
(NBV21) 

beantwoord met lied 339a 

verkondiging 

lied 540:7-10 (steeds melodie A) 

mededelingen 

 

Gaven en gebeden 

dankzegging 
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.  
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) 

 

 

gemeenschap van brood en beker 

dankzegging 

 



Afsluiting 

slotlied: lied 556:1, 2 en 4 

 

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 

Koning der Joden die de dood verdreef. 

 

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

wegzending 



zegen, beantwoord met: 

 

 

 

(kort) orgelspel 

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

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

 

1e Collecte voor kinderen zonder ouders 
in Zambia 

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje 
zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan 
aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen 
vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe 
om te leren. Zijn cijfers op school holden 
achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst 
dat hij besmet was met het hiv-virus. In 
Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners 
zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse 
kerken leggen contact met deze gezinnen. 



Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij 
zijn middelbare school kon fronden. Toch 
blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen 
drukken zwaar op zijn jonge schouders. 
Gemeenteleden leren nu hoe ze ‘maatje’ 
kunnen zijn voor tieners zoals Conwa.De 28-
jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee 
weken bezoekt hij drie gezinnen waar het 
oudste kind gezinshoofd is. Hij geniet van 
hun vorderingen op school. Kijk voor meer 
informatie op: 
www.kerkinactie.nl/kinderenzambia 

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. Zambia 

 

 

 



2e Collecte: Vormings- en 
toerustingswerk in onze gemeente 

Ook in het komende jaar wil onze gemeente 
een bron van inspiratie blijven, door rond het 
thema “Leren en bezinnen” momenten te 
creëren van bezinning en verdieping. Zo zijn 
er diverse Bijbelkringen en gespreksavonden, 
alsmede bijeenkomsten voor meditatief 
Bijbellezen, meditaties, boekbesprekingen en 
lezingen. Daarnaast speciale thema-avonden 
over uiteenlopende onderwerpen. De 
opbrengst van deze collecte wordt onder 
andere aan deze activiteiten besteed. 

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. Vorming en toerusting 

 

 

 



 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. S. Langbroek 

 
Volgende week zondag gaat ds. B. Sneep om 

09.30 uur voor. 

agenda voor komende week 

di 28-2 
14.00  

Goede Herder 

Bijbelkring over 
Paulus’ brief aan de 
Romeinen 

wo 1-3 
09.30 

Goede Herder 
morgengebed 

wo 1-3 
16.30 

Goede Herder 
Kannen & Kruiken 

vr 3-3 
11.00 

Goede Herder 

Wereldgebedsdag 

(Wereldwinkel 
aanwezig) 

ma 6-3 
14.00 

Goede Herder 

Film: It must be 
heaven 



 


