
 

 

 
 
 
 

ZONDAG JUDICA 
(VERSCHAF MIJ RECHT  PS. 43:1)                            26 MAART 2023 

 

INTREDE 

Orgelspel: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (BWV 1115) 
 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 601  vs. 1, 2  Licht dat ons aanstoot in de morgen     

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:   Gij die gekomen zijt in Jezus van Nazaret 
g:   die gegaan is heel de weg naar Jeruzalem 
o:   om daar alle gerechtigheid te volbrengen, 
g:    zie ons aan met het licht van uw ogen. 
   Amen. 

Vervolg intochtslied: 601  vs. 3.                                   (we  gaan zitten) 

Kyriegebed, afgesloten met  lied 281 vs. 1 t/m 5 
 ‘ Wij zoeken hier uw aangezicht.’ 

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  Zijn Geest in ons midden. 
v.  (…)  
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Verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: coupletlied 40-dagen-tijd (kinderlied ook op de beamer)  

Het verhaal van de bloemen: 
Cirkel vol 
Ogenschijnlijk dode bloemen 
Zijn levende herinneringen 
Liefde voor jou 

Eerste lezing: Johannes 11:1 - 7 

Lied: 653  vs. 1  U kennen, uit en tot u leven 

Tweede lezing: Johannes 11:17 - 27 

Lied: 653 vs. 4 

Derde lezing: Johannes 11:32 – 44 

Lied: 653 vs. 7 

Overdenken  

Lied: 566 Midden in de dood 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: K.i.A.: Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren  

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen 

hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er 

op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed 

opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat 

werk te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale 

partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject 

aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van 

witgoed, elektronica of motorfietsen, 

computerspecialist, kleermaker, goudsmid of 

meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in 

ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden 

vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf 

kunnen starten. 

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

https://tikkie.me/pay/PGAB/aLgdkvdYJ9CdL4pWY5pfQB
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Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 

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

Bangladesh  

2e rondgang kerk: Eredienst en pastoraat in onze gemeente 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en 

Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven 

en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen 

geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores 

gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen en sinds kort ook door 

onze financiële steun om vieringen in de Vreugdehof 

te continueren; voorts door om te zien naar elkaar en 

onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. 

Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte 

kunnen wij dit bekostigen. 

U kunt direct een bedrag (online) overmaken met 

tikkie 2e collecte  Of u kunt uw gift over maken op 

rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst en Pastoraat 

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 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met (368d) 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/jPgJbu14ivVQpL9AANX9fg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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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: 608  De steppe zal bloeien 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

 

 
Orgelspel: Fuga in a - moll van Josef Seeger (1716-1782) 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

drs. Renger Prent 
Mareke Kniep 
Anita Pfauth  
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Paula Rose 
Anita Pfauth en Timo Omta 
Ineke Norel en Tineke van der Pluijm 
Leni Kieft en Tine de Lange, Marleen Oostlander 
Antoinette Kamsteeg en Lida Ruitinga 
Freek de Vries en Henk van der Meulen 
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