
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

EERSTE ZONDAG NA EPIFANIE 
DOOP VAN DE HEER  

10 januari 2021 
 

INTREDE 

Orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenstern  
van Dieterich Buxtyehude (1637-1707) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 516: 1 en 3 (door de zanggroep) 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o: Gezegend bent U, God, koning van de wereld, 
 die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen.  
g:  Zegen ons ook met uw licht! 
o: Donker is de wereld, duister vaak ons hart. 
 Zoeken willen wij het licht van uw ogen. 
g: Zegen ons ook met uw licht! 
o: Bij uw licht zien wij elkaar: mensen van uw welbehagen. 
 Houd uw gezicht voor ons niet verborgen.  
g: Zegen ons ook met uw licht! 
 Amen.  

Vervolg intochtslied: 516: 5 (de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot U .. zingt de zanggroep 301k  
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Glorialied 148: 1 en 6 (door de zanggroep) 

HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest  in ons midden. 
v. (…)  

Moment met de kinderen  
Zanggroep zingt ‘Een stem in de woestijn’ (Alles wordt nieuw 2/14) 
 (tekst Hanna Lam; muziek Wim ter Burg) 

Het verhaal van de bloemen 
De witte roos symboliseert Jezus. Rode sterren en de duif zijn symbolen van 
de Geest. De Geest die Herma inspireerde om de taak van diaconaal 
medewerker op zich te nemen. 

Bijbellezing Marcus 1: 1-11 
11Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 

        ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 3Luid klinkt 
een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn 
paden!”’  4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de 
mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van 
zonden te verkrijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en 
lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden 
beleden. 6  Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren 
gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij 
komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor 
hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie 
gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ In die tijd 
kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door 
Johannes te laten dopen. 10Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, 
zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en 
er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik 
vreugde.’ 

Zanggroep zingt lied 524: 1, 2 en 4 

Uitleg en verkondiging 

Zanggroep zingt lied 349 
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 GAVEN EN GEBEDEN 

Presentatie van Herma Hemminga als diaconaal medewerker 

Vraag aan Herma 
Herma, nu je benoemd bent tot diaconaal medewerker, vraag ik je:  
Wil je verantwoordelijkheid dragen voor deze gemeente in je taak als 
diaconaal medewerker?  
Beloof je je dienst trouw te vervullen  
en geheim te houden waar je vertrouwelijk kennis van zult nemen? 
Herma, wat is daarop jouw antwoord? 
Antwoord: Ja, met Gods hulp. 

Zegenwens 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Voedselbank Amstelveen 

De Voedselbank  verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners die om 
financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening 
kunnen voorzien. De 40 vrijwilligers spannen zich hiervoor belangeloos in.  Op 
dit moment verzorgt de Voedselbank voor circa  
125 huishoudens ( 370 personen) een 
voedselpakket.  De Voedselbank streeft ernaar om 
een gezond en gevarieerd voedselpakket te 
verstrekken. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. voedselbank. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.  

2e rondgang kerk: Wijkwerk 
Helaas kunnen we nog niet met alle 
gemeenteleden in de kerk zijn en willen u toch 
de kerkdienst niet laten missen. Via 
Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering 
verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. 
De collectie van vandaag is speciaal voor de 
kosten van Kerkdienstgemist.nl.  

https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
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U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
 o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 
collecte.  

De organist improviseert op een liedmelodie 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met 368c 

                ‘Doe lichten over ons uw aangezicht.’ 

Stil gebed 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks 
brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 
van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid! Amen. 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 686 (door de zanggroep) 

 
Zegen beaamd met 
 
 

Orgelspel:  Fuga in C - Dur (BWV 564) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
organist: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
lay out Orde van dienst: 

kopiëren orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluidstechniek: 

ds. Sieb Lanser 
Saskia de Jong 
Lamkje Sminia 
Henk Trommel  
Loes Oostenrijk 
Anita Pfauth 
Leni Kieft en Anne-Mieke Steensma 
Marleen Oostlander 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en  Timo Omta 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/wWfxQRMvXW2h8entjw55Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wWfxQRMvXW2h8entjw55Q

