
 

 

 
 
 
 

VIERDE ZONDAG NA EPIFANIE 
30 januari 2022 

 

INTREDE 

Orgelspel: Récit de nasard uit "Suite du deuxème ton" 
 van Louis-Nicolás Clérambault (1676-1749) 

 
Welkom  

Intochtslied (staande): 207: 1 en 2  ‘De trouw en goedheid van de Heer’ 

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

o: U bent al nederig, God,  
 en wij zijn zo hooghartig. 
a: U bent al klein geworden  
 en wij willen steeds groter.   
o: U hebt alles gegeven 
 en wij willen altijd nemen. 
a: U bent mens geworden 
 en wij willen eigenlijk god zijn. 
o: Heer, houd ons vast,  
 keer ons om naar U toe 
 en palm ons in voor uw vrede. 
a:   Amen. 

Vervolg intochtslied: 207: 3 en 4 (daarna gaat de gemeente zitten)  
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Kyriegebed met Kyrie- en Gloriahymne 
v: ….   na: daarom roepen wij tot U zingen wij 299e (I vrouwen; II mannen) 

HET WOORD 

Groet 
v.   De Heer is met u, 
a.   Zijn Geest in ons midden. 
v.   (…)  

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’ (EL 262) 

 

Het verhaal van de bloemen: 
De stenen verwijzen naar de stad en de toren. Verschillende soorten en 
kleuren bloemen en bladeren symboliseren de vele talen. 

Bijbellezing: Genesis 6: 1-4 

Lied: psalm 82: 1 en 2  ‘God staat in ’t midden van de goden’ 

Bijbellezing Genesis 11: 1-9  

Lied: psalm 82: 3 en 4 

Uitleg en verkondiging 

Lied 834  ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1einzameling diaconie: Stg Stoelenproject 

Het Stoelenproject is een laagdrempelige opvang voor mensen die dak- en/of 
thuisloos zijn in Amsterdam. Iedere avond van 15 september tot en met 30 
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april bieden we onderdak en eten en drinken aan 50 daklozen. Met of zonder 
regiobinding. Ieder seizoen zijn dat weer 10.000 overnachtingen van mensen 
die anders geen dak boven hun hoofd zouden hebben gehad. 
Geen mens is hetzelfde, iedereen is uniek. Dat geldt ook voor dak- en 
thuislozen. Er zijn veel verschillende oorzaken voor 
dakloosheid. Het ligt voor iedereen weer anders. Veel 
genoemde oorzaken zijn: (huur)schulden, huisuitzetting, 
echtscheiding, aanpassingsproblemen, psychiatrische 
aandoeningen en verschillende vormen van verslaving. 
Die oorzaken doen zich vaak gecombineerd voor, te 
samen met pech en/of het onvermogen om verstandige 
beslissingen te nemen. 
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 1e collecte 

2e inzameling kerk: Jong Protestant (interactief aan de slag met de Bijbel) 

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij 

Sirkelslag: een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De 

groepen spelen het spel op eigen locatie en staan online 

met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een 

bijbelverhaal en vaak ook diakonale thema’s centraal. 

Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 

geloofsonderwerpen aan de slag. 

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 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/  

De organist improviseert over een lied 

  

https://tikkie.me/pay/PGAB/67LpfQZJAZHtHoEEYyWYzq
https://tikkie.me/pay/PGAB/37ormZzifu8fQoTJkAHNSU
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Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met 368c:  

 

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. 

Slotlied: 422 ‘Laat de woorden die we hoorden’ 

ZENDING EN ZEGEN 

Zegen beaamd door ons allen:  

 
 
 
Orgelspel:  Caprice sur les grands jeux uit "Suite du deuxième ton" 

 van Louis-Nicolás Clérambault 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
 

kopiëren en lay-out orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid- en beeldtechniek: 

ds. Sieb Lanser  
Mareke Kniep 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Corine Sloots 
Josje Dijkstra 
Jeike Biewenga  
Gepke de Bruijn, Mathilde van Leeuwen  en 
Ineke Norel 
Leni Kieft en Tine de Lange, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Henk van der Meulen 

 


