
 
 

 
 

 
 
 
 

 

1E  ZONDAG VAN DE VEERTIG DAGEN 
Maaltijd van de Heer                           6 maart 2022 

INTREDE 
Orgel:  Largo uit Sonate V (BWV 529) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 91: vers 1 ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed   
o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a:  en niet laat varen de werken van zijn handen. 
 
o:  Tot U richten wij ons op, Heer en God 
a:  op U vertrouw ik, beschaam mij niet  
o:  Heer leid ons, waar wij dwalen 
a:  maak mij uw wegen bekend 
o:  breng ons weer in het licht 
a:  want U bent de God van mijn heil,  Amen. 
 

Vervolg intochtslied: Psalm 91 vers 2  (de gemeente gaat zitten) 
 
Kyrie 

ROND HET WOORD 
Groet 
v . De Heer zij  met U 
a. ook met u zij de Heer 
 
Zondagsgebed 
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Gesprek met de kinderen  

Het verhaal van de bloemen.  Als de stenen spreken.  
Trouw van de Eeuwige: als groene klimop, als licht dat het harde bestaan verlicht 
en bescherming biedt.Uit: Brugge-Bloemen geven zin, uitgevers Lannoo/ Kok-Tielt/Utrecht, 2002 

 

Eerste lezing: Testament 1 Samuël 9: 26-10:1 / 6 en 7 

Zingen Psalm 81: vers 1, 2 en 3   ‘Jubel God ter eer’ 
 
Tweede lezing:  Johannes 11: 55-12: 11 
 
Zingen Lied  908: 1 , 2 en 7   ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’ 
 
Overdenken 

Zingen Lied 912  ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 

1e collecte. De Regenboog is er voor mensen in Amsterdam en omstreken die 
het moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Zij mobiliseren de 
kracht in de samenleving om hen te ondersteunen zo 
zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij. 
Want Ieder mens verdient een waardig bestaan. 
Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of 
dakloosheid maken een mens niet minder mens. De 
Regenboog gelooft in een stad waarin plek is voor 
iedereen, op het droge in plaats van tussen wal en 
schip. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars 
leven en waarin we elkaar versterken. Mensen onder elkaar.  

  -U  kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Regenboog 

  - U kunt ok direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 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/ 

https://tikkie.me/pay/PGAB/5gC3QpHTTBgHd6detqqRa1
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2e collecte Rwanda – met zusters werken aan gezond eten.  In het dichtbevolkte 

Rwanda leeft 70% van de inwoners van landbouw. 

Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen 

lasting rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet 

genoeg om een gezin te voeden. Rwandese 

diakonessen leren boeren en boerinnen over 

veeteelt en het verbouwen van groenten en fruit met 

moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun 

eigen dorp. Zo kunnen steeds meer ouders hun kinderen gezonde voeding 

geven. 

   -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Rwanda 

   -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 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 

Dankgebed en voorbeden 

Zingen  Lied 900  ‘Nada te turbe’ 

Maaltijd van de Heer 
Nodiging 
v: De vrede van de Heer zij met u! 
a: Zijn vrede zij ook met u. 
v: Groet elkander met zijn vrede 
a: De vrede van de Heer zij met u. 
 
v: Verheft uw harten. 
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v: Wij brengen dank aan de Heer, onze God. 
a: Hij is onze dankbaarheid waard. 
 
Tafelgebed   
Zingen Lied 407a    
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/4Rxw6bgShUSWbkoWFKmvw3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Vervolg tafelgebed  
Zingen Lied 408a   1 x vrouwen, 1x mannen 1x allen 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
Delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 918  ‘Stem die de stenen breekt’ 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

Orgel: Andante (uit: Grande Pièce Symphonique) van César Franck (1822-1890) 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

 
lay out, kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

ds Roel Knijff 
Mareke Kniep 
Jellie Snijders, Timo Omta 
Henk Trommel 
Loes Oostenrijk 
Marleen Jongeneel 
Annemie van Hamel, Ria Kok-vHall en Mathilde 
van Leeuwen 
Marijke Dortland, Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Aart Appelhof en Yotam Worede 
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