
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
JUDICA, ‘VERSCHAF MIJ RECHT’ 

21 maart 2021 

 
INTREDE 

Orgelspel: ‘Was mein Gott will, das gescheh allzeit‘ van Johann Gottfried 
Walther (1684-1748) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 281: 1 t/m 5   ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 

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

o: Hoor ons aan, Eeuwige God,  
g: hoor naar ons bidden! 
o: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, 
g: blijf ons niet verborgen! 
o: Wij herkenden u niet, wij zochten onszelf.  
g: Gij Heer, vergeef ons. 
o: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,  
g: Geef ons uw genade. 
o: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 
allen:  Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen  

(tekst LB 291d) 
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Lied:  Psalm 43  vers 1,3,4    ‘O God, kom mijn geding beslechten’ 
(de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed  
 v. …..roepen wij tot U: Heer ontferm U 
 g. Christus, ontferm U, Heer, ontferm U over ons. 
 

HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest is in ons midden. 
v.  Gij, die ons leven ten goede wilt keren 
 Leid ons dit uur naar het kruis 
 Om U te leren kennen,  
 dienen en volgen.  
 Schep in ons een zuiver hart 
 en bekrachtig door uw Woord 
 Uw verbond met ons 
 in Jezus, uw Zoon 
 deze veertig dagen en heel ons leven 
a. Amen.  
 
Verhaal en lied met de kinderen: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ vers 1,2,3 

(AWN) 

Het verhaal van de bloemen. Bij Psalm 43: Nederige viooltjes verscholen tussen 
takken, zoekend naar bescherming, ongebroken vertrouwend op recht (Naar 
een idee uit: Brugge-Bloemen geven zin. Uitg. Lannoo/ Kok- Tielt, Utrecht, 2002) 

Eerste lezing: Jeremia 31,  31-34 

Lied:  Psalm 16a (refrein I)  ‘Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven’ 
 
Tweede Lezing: Johannes 12,  20-33 
 
Lied: 339a  ‘U komt de lof toe’ 
 
Uitleg en verkondiging 

Lied:  544  vers 1,2,3, en 4    ‘Christus naar wie wij heten’ 
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 GAVEN EN GEBEDEN 
(Mededelingen) 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie:. Kerk in Actie - Beter inkomen voor Javaanse boeren. Op 

het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks 
kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om 
coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk 
leert boeren ook hoe je duurzaam landbouw bedrijft en hoe je met lokale 
gewassen gevarieerd kunt koken. 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. Javaanse 
boeren.  
-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. Kijk voor meer informatie op onze 
website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 
- Of in klinkende munt na afloop van de dienst in een mandje bij de uitgang.                                  

2e rondgang kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente. Als Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en 
Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven 
en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons samen voor in. Ook 
in deze coronatijd. Door om te zien naar elkaar en naar onze 
buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.  
-U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat.  
-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. Kijk voor meer informatie op 
onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/  
-of in klinkende munt na afloop van de dienst in een mandje bij de uitgang. 

De organist improviseert over een lied 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/6N5zYDk13Jvte6zi17cBT8
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/x7AJaahtF8qKPjGAcaWPtp
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden 
Na “…zo bidden wij samen….’ volgt: Lied 368e ‘God in de hemelen, zie naar uw 

mensen, wijs ons de weg van het leven’ 
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 
 

De gemeente gaat staan 

Slotlied: Lied 767 - ‘De toekomst van de Heer is daar’ 

Zegen beaamd met gesproken Amen 
 

 
Orgelspel: Allegretto (uit Sonate IV) van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

  
 

Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

organist: 
zang: 

lector: 
diaken:  

leiding kinderen: 
deurontvangst/plaatsaanwijzen: 

collecteren: 
lay out/ kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

dr. Hanna Rijken 
Anita Winter 
Henk Trommel 
Zanggroep 4 gemeenteleden 
Henk van der Meulen 
Cor Omta 
Jelte Katsma 
Ria Kok-van Hall, Gepke de Bruijn 
Rob de Jong 
Marijke Dortland, Riekus en Ria Kok-vHall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta/Yotam Worede  

 


