
 

 

Zondag 24 oktober 2021 
M.m.v. straatpastor Hanna Wapenaar, ambtsdrager Rian Buijse, lector Egbert de Vries, kinderkerk 
Adriaantje de Jong, organist Jos van der Bijl, koster Iemme Haan.  
   
        
Welkom door de ambtsdrager van dienst Rian Buijse 
 
Moment van stilte 
 
(staande) Lied psalm 13 ‘Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?’ 
 
Bemoediging en groet (hierna gaan zitten) 
 
Gebed om ontferming + respons: Lied 367d ‘Kyrie eleison’ (Heer ontferm u) 
 
Glorialied psalm 103e ‘Bless the Lord my soul’ (Taizé)  
 
Aandacht voor de kinderen met zingen uit Alles Wordt Nieuw 1-20 ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ 
1. Laat de kind'ren tot Mij komen, 
alle alle kind'ren 
Laat de kind'ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind'ren. 
Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kind'ren open, 
laat ze allen groot en klein 
bij mij binnen lopen. 
 

2. Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen 
houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnen lopen. 

Inleiding op de Schriftlezing en gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing Marcus 10: 46-52 (NBV 21) 
Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho 
vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg; het was Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij 
hoorde dat Jezus van Nazaret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb 
medelijden met mij!’ De omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij 
schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep 
hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel 
af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde 
antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ 
En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg. 
 
Lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
 
Overweging  
 
Muziek 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
“Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de 
hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het 
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.”  

 
Mededelingen, ook informatie over de collectes  

• De diaconale collecte is bestemd voor Burennetwerk Amsterdam dat al ruim negen jaar 
buurtgenoten aan elkaar koppelt voor kleine klusjes en sociaal contact. Mensen die willen helpen, 
‘goede buren’, melden zich aan en worden via de helpdesk gekoppeld aan iemand in hun buurt met 



 

 

een hulpvraag. Alleen dit jaar zijn er al meer dan 2000 ‘matches’ gemaakt. Het is mooi 
om te zien hoeveel bereidheid er heerst om mensen te helpen. Geef via NL19 INGB 
0004586420 t.n.v. Diaconie Oranjekerk ‘collecte 24 okt’. 

• De kerkelijke collecte is bestemd voor het pastoraat in de Oranjekerk door de 
voorgangers en vrijwilligers die voor ondersteuning bij hen terecht kunnen. Bijdragen 
kan via NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam o.v.v. 
‘Oranjekerkgemeente collecte 24 okt 2021’.   

• Geven kan ook via Givt. De QR-code werkt alleen met de Givt-app.  
 
(staande) Slotlied melodie lied 910 (uit: Op de wijze van het lied, Hans Mudde) 
1. Wie opent ons de ogen 
opdat wij zullen zien 
Wat wij in onvermogen 
vanuit onszelf niet zien 
Sinds Adam werd verdreven 
weg uit het paradijs 
Om blindelings te leven 
roepend: ‘kyrieleis’? 
 
2. Wie anders dan degene 
Die onze Leidsman is 
Sinds Hij ons is verschenen 
in de geschiedenis: 
Hij komt om aan den lijve  
met tekenen van licht  
het duister te verdrijven 
zodat het eind’lijk zwicht. 
 
4. Dan zal zijn hand ons leiden 
naar buiten andermaal 
Opdat wij onderscheiden 
in al hun pracht en praal 
De mensen en de dingen 
geschapen allemaal 
om ‘gloria’ te zingen 
in ieders eigen taal.  
 
Uitzending en zegen met gezongen Amen 
 
Muziek   

          www.oranjekerkamsterdam.nl 

Na de dienst is er koffie/thee in de inloopruimte. Gespreksvraag: ‘Welk moment in de dienst heeft je 
geraakt en neem je mee de week in?’. 
 
Zondag 31 oktober 10.00u (wintertijd!) Kerkdienst met voorganger ds. Jantine Heuvelink. 
 
Inzameling voor de Voedselbank 
Zondag 7 november is de Oogstdienst, waarin wij stilstaan bij de gaven die we ontvangen. Wij pakken 
dit jaar graag weer de traditie op om zelf ook te geven en gaan weer producten inzamelen voor de 
Voedselbank. Vanaf 24 oktober staan er kratten klaar, en we overhandigen deze, hopelijk boordevol, 
tijdens de Oogstdienst aan Voedselbank Amsterdam-Zuid.  
Tijdens de coronacrisis is het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de Voedselbank fors gegroeid, en 
zijn er nauwelijks inzamelingsacties mogelijk geweest. Dus we hopen dat we een mooie bijdrage kunnen 
leveren. Daarbij gaat het om houdbare basisproducten, zoals rijst, pasta, groente en soep in blik, 
pindakaas, jam, etc. Wasmiddel en tandpasta zijn ook welkom. Wilt u wel bijdragen, maar lukt het niet 
om producten mee naar de kerk te nemen? De diaconale collecte van 7 november is ook bestemd voor 
de Voedselbank.  
 


