
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESDE ZONDAG NA EPIFANIE 
12 FEBRUARI 2023 

 

INTREDE 

Orgelspel: Psalm 65 van Frederik Nieuwenhuijsen (1757-1841) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 44: 1, 5, 11 Heer wat de Vaderen vertelden 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o:   O God keer u om naar ons toe 
a:   en doe ons weer leven met hart en ziel 
o:   Laat ons allen uw liefde zien 
a:  en geef ons nieuw heil 
o:  Heer hoor ons gebed 
a:  laat ons roepen tot u komen, 
  Amen. 

Lied: 836: 1,2,4 O Heer die onze Vader zijt        (daarna gaan we zitten)  
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Kyriegebed 

Lied 301f 

 

 

Glorialied: 413 Grote God wij loven u 

HET WOORD 

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

Gesprek en lied voor en met de kinderen,  
Dit is de dag, die de Heer ons geeft (Opwekkingsliederen 32) 

Het verhaal van de bloemen: 
Jong groen in de aarde. Het blauwe kleed verbeeldt het water. 

Eerste lezing : Gen. 1: 9-13 

Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

Tweede lezing Luc 8: 4-15  

Lied  764 Een zaaier ging uit om te zaaien  

Overdenken  

Orgelspel 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Collecte voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië 

Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. 

Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië 
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hongersnood.  

Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan 

gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde 

Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 

niet zó nijpend geweest. Via het internationale 

kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze 

bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral 

aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we 

daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond 

vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen 

droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen 

planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen 

bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Lees meer op 

kerkinactie.nl/ethiopie.  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  
Ethiopie 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 

2e rondgang kerk: Communicatie in onze gemeente 

De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 

doelen en ons werk daarom aktiever en soms ook professioneler onder de 

aandacht brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat ons kostbaar en 

waardevol is en hoe breng je dat over. In de jonge kerk was het trouwens niet 

anders: Paulus verzond zijn vele brieven over de hele 

toenmalige wereld. Iedere tijd kent weer een 

verschillende aanpak. Nu is internet een belangrijke plek 

waar mensen samenkomen en nieuwe 

gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere 

manieren willen we met de mensen om ons heen 

communiceren. Met de opbrengst van deze collecte 

worden onder andere het onderhoud van de website, de kosten van flyers en 

folders en onze fondsenwerving betaald.  

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. communicatie 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/acute-hongersnood-tegengaan-in-ethiopie/
https://tikkie.me/pay/PGAB/eRxTC7bmAxgkYA75woNhmN
https://tikkie.me/pay/PGAB/qUR38UNa1xAKE3CmcnvJC3
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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 

 

Dankgebed en voorbeden 

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 315: 1,3 Heb dank o God van alle leven 

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

 

Orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen g'mein (BWV 775) 
  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: 

Eric Citroen 
Saskia de Jong 
Anita Pfauth 
Henk Trommel 
Carolijne Koornstra 
Paula Rose 
Heleen Bakker en Anita Pfauth 
Ria Kok – van Hall en Mathilde van Leeuwen 
Leni Kieft en Tine de Lange, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Aart Appelhof 
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