
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VIJFDE ZONDAG NA EPIFANIE 
7 februari 2021 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: Psalm 116 van Jan Pieterszn. Sweelinck (1562-1621) 

Welkom  

Intochtslied 211: 1 

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

 Hoor ons bidden, eeuwige God, 
 U kent ons, vanaf het allereerste moment, 
 U gaat met ons mee in ons leven.  
 Op U vertrouwen wij. 
 Vol vertrouwen zien wij naar U uit.  
 Neem ons bij de hand en wijs ons de weg 
 naar een wereld vol liefde en recht. 
g: Amen.  

Vervolg intochtslied 211: 3 

Kyriegebed  

Glorialied 103: 1 en 3 
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HET WOORD 
 
Verhaal voor de kinderen  
Lied 218: 1, 3 en 4 

Het verhaal van de bloemen. Blad van de vingerplant als symbolische 
handwijzer naar een wereld van liefde en recht. Wit is symbool van de zuivere 
liefde, de tulp van gebed. 

Bijbellezing: 2 Korintiërs 12: 1-10 

Lied:  ‘Heer Jezus, uw genade’ (Zingende gezegend 87) 
(tekst: A.F. troost – melodie: Friedrich Silcher / gezang 232 Herv. Bundel 1938) 

 

2. Heer Jezus, uw genade 
is mij genoeg. 
Toen ik U vastberaden  
tot driemaal vroeg: 
Kan ik niet berer zonder 
die doorn, o Heer? – 
toen sprak Gij ononmwonden: 
Vraag dat niet meer! 

3. Hoe zwak, toch ben ik machtig 
en sterk in U: 
Hoe kwetsbaar soms neeslachtig, 
toch weet ik nu 
waartoe die doorn mij schaadde, 
die vuist mij sloeg - 
Heer Jezus, uw genade 
Is mij genoeg. 



 

3 

 

Uitleg en verkondiging 

Lied:  833 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Kerk in Actie - Bangladesh: beter bestand tegen het 

water. Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de 
klimaatverandering komen die helaas steeds vaker voor. De overstromingen 
spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct 
gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van 
Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een 
overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan 
bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter 
bestand zijn tegen storm en regen.  U kunt uw 
gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 
0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Bangladesh. U kunt ook direct een bedrag 
(online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte.                                              

2e rondgang kerk: Jeugd-en jongerenwerk in onze 

gemeente. De kinderkerkleiding  van de Paaskerk en 
Kruiskerk bespraken de mogelijkheden om ook de 
kinderen betrokken te houden bij kerk en hen iets te 
vertellen over de veertigdagentijd. Het thema van 
het Bible Basicsprogramma is ‘Een spoor van liefde’. 
Ook voor de kinderen ontwikkelen we een spoor van 
liefde in deze tijd. Uw gift is onder andere hiervoor 
bestemd.  U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
jeugdwerk. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 
voor de 2e collecte. 

 
De organist improviseert over een lied 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
https://tikkie.me/pay/PGAB/i3wZzg9mW7SiUMa7JE6KaH
https://tikkie.me/pay/PGAB/i3wZzg9mW7SiUMa7JE6KaH
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Dankgebed en voorbeden 
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: 905 

Zegen beaamd met gesproken Amen 
 

 
Orgelspel: Praeludium in D-Dur(BWV 532) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

  
 
 
 
 
 
 

Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

organist: 
zang: 

lector: 
diaken: 

lay out/ kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds Sieb Lanser 
Anita Winter 
Henk Trommel 
Arleen Wijland 
Benjamin Omta 
Herma Hemminga 
Marijke Dortland, Ruud en Ank van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Henk van der Meulen en Thomas Dekhuijzen 

 


