
 
 

 
 

 
 

Gezamenlijke viering van de Paaskerk en de Kruiskerk 
 

DERDE ZONDAG NA EPIFANIE  
ROEPING 

23 januari 2022 

INTREDE 
Orgel: Trio et Basse de trompette  uit : "Suite du deuxième ton"  van Louis-

Nicolas Clérambault (1676-1749) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Lied 531 vers 1 en 2  ‘Jezus die langs het water liep’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed   
o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  Wij zullen mensen zijn 
a:  van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

o:  U die ons roept 
tot uw heil en tot uw dienst 

a:  wees in ons midden 
als de eerste en de laatste 

o:  Zegen ons, uw gemeente 
in ons horen en geloven 
in onze lof en ons offer 

a:  opdat wij tot zegen mogen zijn 
op onze plaats in deze wereld 
dat uw Koninkrijk beginne 
hier op aarde. Amen. 

Vervolg intochtslied 531 vers 3   ‘Christus die door de wereld gaat’ 

(de gemeente gaat zitten) 
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Kyrie 
Lied 301f   
 
 
 
 
 
 
 
Gloria Lied 67a  ‘Heel de aarde jubelt en juicht’ 

 
ROND HET WOORD 

Groet 
v . De Heer zij  met U 
a. ook met u zij de Heer 
 
Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen en zingen Lied 806  ‘Zomaar te gaan…’ 

Het verhaal van de bloemen.  Een dichtgestopt oor dat niet kan horen. 
Klokvormige bloemen symboliseren het geroepen worden.  

Eerste lezing: Samuël 3: 1-10 
 
Zingen Lied 828  ‘Stem als een zee van mensen’ 
 
Tweede lezing:  Johannes 1: 43-51 
 
Zingen Lied  323  ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’ 

Overdenken 

Zingen Lied 941  ‘Waarom moest ik uw stem verstaan’ 
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GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Drugspastoraat Asd ½. Pastoraat’ is een begrip dat in de kerk 

gebruikt wordt voor ‘naar elkaar omzien’. Dat kan op allerlei manieren. 
Bezinning. Waar mensen elkaar ontmoeten, 
groeit ruimte en verlangen naar bezinning. We 
merken dat de behoefte aan het stilstaan bij het 
leven groot is en om bezinning vraagt. Hoe kan 
mijn leven met verslaving leefbaar blijven en 
hoe kan ik er zin aan geven of voor vinden? In de 
eigen zondagse diensten en in persoonlijke 
ontmoetingen zijn gebruikers en pastores 
hierover met elkaar in gesprek. Ook over de 
vraag wat de persoon en de boodschap van 
Jezus Christus voor ons kunnen betekenen in deze.  

-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Drugspastoraat 

-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/ 

2e collecte kerk. Missionair werk (Kerk in, van en voor het dorp). In veel dorpen 
spelt de kerk nog altijd een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook 
maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkbeweging van de Protestantse Kerk 
biedt kleine gemeenten daartoe een platform om 
kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel 
dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) 
verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te 
werken met anderen kan ook een kleine groep van 
betekenis zijn.  

- U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23     t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Missionair werk. 

-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 

collecte         

De organist improviseert over een lied 

https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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Dankgebed en voorbeden met Lied 368g 
 
 
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: 825 vers 1, 8 en 5  ’De wereld is van hem vervuld’ 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

Orgel: Fuga in c - moll (BWV 549) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling:  
diaken: 

organist: 
zang: 

lector: 
kinderdienst: 

lay out Orde van Dienst:  
kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

ds Roel Knijff 
Geert Jaap Welsing 
Cor Omta 
Henk Trommel 
zanggroep 
Lamkje Sminia 
Jelte Katsma 
Marijke van Reedt Dortland 
Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Yotam Worede 
 

 


