
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                    DERDE ZONDAG VAN DE 40 dagen  
oculi – ogen 

        07 maart 2021 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: Ein Lämmlein geht unt trägt die Schuld van Johann Gottfried Walther 

(1684-1748) 

Welkom  

Beginlied:  Lied 25: 1 en 2    

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

        Naar U Heer gaat ons verlangen uit,  
        onze ogen op u gericht.     
        Maak ons vertrouwd met uw weg,  
        van waarheid en leven.  
        Spreek tot ons in de verhalen 
        Help ons begrijpen wat u van ons vraagt:   
        zegen ons met het licht van uw ogen   
        Amen. 

Kyriegebed     -  responsie Lied 25b (refrein) ‘Houd mij in leven, wees gij mijn 
redding,  steeds weer zoeken mijn ogen naar U’  
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HET WOORD 
 

 

 
Verhaal van de bloemen. De vele kamers in het huis zijn gevuld met        
verschillende soorten voorjaarsbloemen. 

 
Project voor de Kinderen – Jezus wijst de weg naar huis voor iedereen 
  (nav Joh. 14: een huis met veel kamers )  

Lied: Kijk eens om je heen (AwN II,28)    
 

Lezing: I Koningen 21 – De wijngaard van Naboth 
 -  de versen 1 – 16 

Lied 70: 1 (als klacht van Naboth) 
 -   de verzen 17 – 21 

Lied 146c: 2 

Uitleg en verkondiging  

Lied 1001 
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GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie.  Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg 

Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en 
hun familieleden. De organisatie zet zich in om gevangenen perspectief te 
bieden, en te begeleiden naar een toekomst zonder criminaliteit. Zij 
ondersteunt tevens hun familieleden tijdens de gevangenschap. De 
kernwaarden waaruit gewerkt wordt zijn: barmhartige gerechtigheid, respect, 
vrijwilligheid en competentie, met geloof in herstel.    
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Gevangenenzorg. U kunt ook direct een bedrag 
(online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 

 
2e rondgang kerk. Zending - Theologisch onderwijs 

ondersteunt christelijke minderheid in Midden-Oosten Libanon. Christelijke 
instellingen in Libanon zoals Near East School of Theology hebben een 
regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt 
predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, 
Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt 
er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft 
lessen in systematische theologie en missiologie. Na 
hun studie keren de kersverse predikanten terug naar 
huis om hun kennis toe te passen. U kunt uw gift over 
maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Libanon. 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/x7AJaahtF8qKPjGAcaWPtp
https://tikkie.me/pay/PGAB/tqzfyWySsGwQTiuM8jLNpt


 

4 

 

 

Dankgebed en Voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’  Lied 25e , antifoon B  

‘Mijn ogen zijn gericht op U: bevrijd mijn voeten uit het net’ 
 

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: 534        
 

Zegen  beaamd met gesproken Amen 

 

Orgelspel:  Fuga in a-moll van Josef Seeger (1716-1782) 
 

 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 

                               voorganger: 
        ouderling:  

diaken:    
organist: 

zang: 
lector :  

lay-out orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid- en beeldtechniek: 

Fokko F. Omta  
Mareke Kniep 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
Paula Rose 
Marleen Jongeneel 
Marijke van Reedt Dortland 
Ria en Riekus Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Thomas Dekhuizen 

  

 
 


