
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TWEEDE ZONDAG NA EPIFANIE 
15 JANUARI 2023 

 

 

INTREDE 

Orgelspel: Herr Christ, der einig Gottes Sohn  
van Heinrich Scheidemann (1595-1663) 

Welkom  

Intochtslied (staande) 66: 1 en 2 Breek, aarde, uit in jubelzangen 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:     Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
a:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:     U, die op ons toekomt,  
        doorbreek met uw stem onze sleur, 
       raak ons aan met uw ongekende liefde. 
g:    geef onze nieuwe moed 
       nieuw vertrouwen in U en in elkaar. 
   Amen. 

Vervolg intochtslied 66: 3 Doe onze God uw loflied horen 
(we gaan zitten)  
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Kyriegebed: beantwoord met Lied 299f Heer, ontferm u 

 

Gloria Lied 309 Zing nu verheugd een vrolijk lied 

 

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  ook met U zij de Heer 
v.  (…)  

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied met de kinderen: Hoor, de vogels zingen weer 

Het verhaal van de bloemen: 
Bij het water een duif en rode bloemen als symbolen van de Geest. 

Lezing: Romeinen 4: 1-12  

Zingen lied 804 De Heer heeft naar mij omgezien 

Lezing: Mattheus 3: 13-17 

Zingen:  lied 524: 1, 2, 3 en 4 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan 

Overdenken  

Lied: lied 528 Omdat Hij niet ver wou zijn  
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GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Kairos Sabeel Nederland  

Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun 

geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land 

door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende 

schendingen van mensenrechten en internationaal 

recht. En wil daarmee bijdragen aan het tot stand 

komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen. De 

Palestijnse  bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van 

christenzionisten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld 

rechtvaardigt. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v  

Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kairos Sabeel 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte 

2e rondgang kerk: Ondersteuning gemeenten: goed uitgerust aan de slag 

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel 

vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat 

tot missionaire presentie, van diakonaat tot jeugdwerk en van bestuur tot 

beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in 

de kerk goed zijn toegerust voor hun taak. De 

Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd 

trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en 

professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, 

ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 

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 - Een kerk van betekenis . 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 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 op een liedmelodie 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/9jU4RxhTrqbpjjLxVw8jrL
https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met (367e) 

 

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 

(we gaan staan) 
Slotlied: lied 767: 1, 2, 3 en 4 De toekomst van de Heer is daar  

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

 
Orgelspel: Fuga in g-moll (BWV 542) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

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. Roel Knijff 
Anita Winter 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
Carolijne Koornstra 
Marleen Jongeneel 
Rob de Jong 
Ettje Poesiat en Gerda Stapel 
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Aart Appelhof en Henk van der Meulen  

 

 


