
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TWEEDE ZONDAG NA EPIFANIE 
17 januari 2021 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: Heer Jesu Christ, dich zu uns wend' (lied 209) van  

Christian Heinrich Rinck (1770-1846) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 217 De dag gaat open 

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

o:     Eeuwige, in uw hemel geborgen, 
        wij roepen u aan 
g:     Zie naar ons om 
        houdt uw ogen op ons gericht 
o:     Waar wij benauwd zijn, 
        in duisternis gezeten 
g:     Zijt Gij nabij als 
        licht in ons midden 
o:     Wees hier aanwezig, 
         nu dit uur 
g:     Opdat wij leven tot eer van U, 
        ten dienste van elkaar, Amen 
(de gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot u .. zingen wij (I = vrouwen; II = mannen): 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (bijv uit 301)  

 
Glorialied: 324 Wat vrolijk over u geschreven staat 
 

HET WOORD 

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

Verhaal en lied voor en met de kinderen  
lied  791: Liefde eenmaal uitgesproken vs. 1, 4, ,5 en 6… (ook op de beamer) 

Het verhaal van de bloemen 
De bloemschikking van vorige week is deze week ook actueel. Een witte roos 
staat symbool voor Jezus. De duif en de kleur rood zijn symbolen van de 
Geest. Vijf bloemen verbeelden de vijf leerlingen: van de twee die in eerste 
instantie anoniem zijn wordt een later Andreas genoemd, vervolgens komen 
Simon Petrus, Filippus en Natanaël er bij. Een blijft anoniem. 

Eerste lezing:  Johannes 1:29 - 42 

Lied: 689 Wat altijd is geweest vs. 1 en 2 

Tweede lezing: Johannes 1:43 - 51 

Lied: Wat altijd is geweest vs. 3 

Uitleg en verkondiging 

Lied: 740  Maria heeft ontvangen  
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GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling van de  gaven 
1e collecte diaconie: Kairos-Sabeel Nederland  

Wil handen en voeten geven aan oproepen van Palestijnen en van met name 
Palestijnse christenen om met geweldloze middelen bij te dragen aan het tot 
stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen. 
Helpt u mee? 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Kairos-Sabeel. 
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 collecte kerk: Ondersteuning gemeenten:  
goed toegerust aan de slag in de kerk 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk 
gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van 
diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers 
trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse kerk zowel 
professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de 
trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, ze doen ideeën op en 
wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag! 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
ondersteuning PKN 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 
met de link voor de 2e collecte. 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw 
mobiele telefoon.  

Tijdens de collecte improviseert de organist op een passende liedmelodie  
  

https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
https://tikkie.me/pay/PGAB/wWfxQRMvXW2h8entjw55Q
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Dankgebed en Voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ volgt: 
 
 
 
 
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: 970 Vlammen zijn er vele 
 

Zegen beaamd door ons allen:  
 
 
 

Orgelspel: Fuga in G - Dur (BWV 550) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
organist: 

lector: 
deurontvangst en plaatsaanwijzer: 

collecteren: 
lay-out orde van dienst: 

kopiëren orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid- en beeldtechniek: 

drs. Renger Prent 
Paula Rose 
Cor Omta 
Henk Trommel 
Josje Dijkstra 
Tonneke van der Mede-de Rooij en Bethel Manna 
Lena de Man 
Marleen Oostlander 
Riekus en Ria Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Thomas Dekhuijzen 

 


