
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VIERDE ZONDAG NA EPIFANIE 

                                                             De Heenreis                            31 januari 2021 

 

INTREDE 
 

Orgelspel: Wer nur den lieben Gott läßt walten van Georg Böhm (1661-1737) 

Welkom  

Beginlied:  283: 1, 2, 3, 4  – In de veelheid van geluiden 

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

o:    U zoekt ons op waar wij ook zijn,  
        hoor ons als wij tot u roepen  
g:     Spreek ons woorden van moed en vertrouwen  
        zó, dat wij verstaan wat u van ons vraagt; 
        … en het ook doen.  
o:     Want U kijkt met dezelfde verwachting naar ons,  
         als wij uitzien naar u:                                                                                                                   
         zegen ons met het licht van uw ogen   
g:      Amen.  

Kyriegebed     
Lied 299j: vs. 1;  

     vs. 2 
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Glorialied 299j: 3 en 4 

HET WOORD 

Verhaal van de bloemen 
Het beige/ bruine kleed verwijst naar het zand van de woestijn, de steen naar 
de berg en de grot. Brood en een kruik water. Er zijn verschillende planten die 
woestijnroos worden genoemd. Bij het bloemstuk een Kalanchoe thyrsiflora. 

Thema: De Heenreis  - Elia ziet het niet meer zitten 

Verhaal/uitleg voor de kinderen 

 
 

 
 

Lied Ik zal er zijn voor jou (GZ 199   uit Kinderlied canon ) ) 
1. Ik zal er zijn voor jou 

zo heeft de Heer gezegd. 
Ik zal er zijn voor jou 
met vrede en met recht. 

 

2. Ik zal er zijn voor jou 
een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou 
ik ben er altijd bij. 
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3. Ik zal er zijn voor jou 
ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou 
Mijn licht straalt om je heen. 
 

Schriftlezing: I Koningen 19: 1-8 

Gezang  11: 1, 2 (L.v.d.K) 

Schriftlezing I Koningen 19: 9-16 

Gezang 11: 5, 6 (L.v.d.K) 

Uitleg en verkondiging – Elia’s heenreis 

Muzikaal intermezzo: Sei stille dem Herrn (uit Elias - Mendelsohn) 

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn, 
der werd dir geben, was dein Herz wünscht. 
Befiel ihm deine Wege und hoffe auf ihn. 
Steh ab vom Zorn und laß den Grimm. 
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. 

Afscheid Paula Rose als jeugdouderling: 
(  …….      enkele woorden op basis van Dienstboek, p. 255) 

Zingen we nu samen: niet met lippen, maar met hart en ziel in de geest:  
Lied 90: 8 - Laat Heer uw volk uw daden zien en leven 

GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling van de  gaven   
1e collecte diaconie: Stoelenproject 
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 deze opvang aan de Marnixstraat. Juist in deze 
tijd is het belangrijk dat er een plek is waar daklozen terecht kunnen voor een 
fatsoenlijke maaltijd en waar vrijwilligers met hen op zoek gaan naar 
alternatieve oplossingen om hen een dak boven het hoofd te 
bieden. Help mee door een gift aan deze collecte. U kunt uw 
gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. stoelenproject. U kunt ook direct een 
bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
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2e collecte kerk: Jong Protestant: ‘Sirkelslag’: interactief bijbelspel 
Sirkelslag is een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. Ook vanuit de Paaskerk en Kruiskerk deden  in november een 
groepje kinderen mee. Jonathan maakte een verslagje. ‘Met Sirkelslag deden 
allemaal spelletjes: foto’s maken, een parcours, muziek. Het verhaal ging over 
Paulus. Het leukste vond ik het parcours. Het was heel 
gezellig!’ Een voorbeeld hoe kinderen en jongeren betrokken 
houden bij de kerk en bij het geloof? Met uw gift helpt u hier 
aan mee. U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Sirkelslag. U kunt ook direct 
een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 

Tijdens de collecte: muziek    

Dankgebed en Voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’: telkens een strofe van Lied 422   

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: Lied  91a: 1, 2, 3 

Zegen, beaamd met gesproken: Amen     
Orgelspel:  Fuga in c-moll van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken:     

 zang: 
organist: 

lector: 
kopieren orde/lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid- en beeldtechniek: 

ds. Fokko Omta 
Henk van der Meulen 
Lamkje Sminia 
Nienke Oostenrijk 
Henk Trommel 
Paula Rose 
Marleen Oostlander Leni Kieft en  Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Jelte Katsma en Freek de Vries 

 

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

