
 

 

Zondag 14 november 2021 
 

M.m.v. voorganger ds. Trinus Hibma, ambtsdrager Andries Knoeff, lector Marjolein Kraaijeveld, 
Kinderkerk Adriaantje de Jong, organist Jos van der Bijl, koster Cees Louissen. 
   
        
Welkom door de ambtsdrager van dienst Andries Knoeff 
 
Moment van stilte 
 
(staande) Lied 220: 1 en 4 ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’  
 
Bemoediging en groet (hierna gaan zitten) 
 
Gebed om ontferming + respons:  
  
 
Glorialied 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 
 
Kindermoment met lied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ (Gerard v. Amstel/Piet v. Midden) 
 

2. Wij geven Gods verhalen door  
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld. 
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer 
op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
1e Lezing Exodus 30:11-16 (NBV21) De heffing bij de registratie 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die 
geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat zij vanwege de 
telling door een plaag worden getroffen. Ieder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, 
volgens het ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt 
de helft daarvan. Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing 
voor de HEER betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, 
armen niet minder. Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden 
voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, brengt 
hen bij de HEER in herinnering.’ 
 
Lied 66: 3 en 5 ‘Doe onze God uw loflied horen’ 
 
2e Lezing Marcus 12:41-44 (NBV21) 
Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden 
veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van 
niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze 
arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;  
want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze 
had, haar hele levensonderhoud.’ 
 
Lied 339a ‘U komt de lof toe’ 



 

 

  
Overweging met aansluitend muziek 
 
Lied 974:1, 2, 5 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’ 
 
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 (kinderen komen terug) 

• De diaconale collecte is bestemd voor het Straatpastoraat dat plekken biedt waar mensen die 
bekend zijn met het leven op de straat op verhaal kunnen komen, of hun verhaal kunnen delen. 
Straatpastor Hanna Wapenaar en haar team bezoeken de mensen waar ze zijn en ze zoeken op 
creatieve manieren naar verbinding en inclusie van iedere bewoner van Amsterdam. Geef via 
NL19 INGB 0004586420 t.n.v. Diaconie Oranjekerk ‘collecte 14 nov’.  

• De kerkelijke collecte is bestemd voor de open kerk en kapel van de 
Oranjekerk (onderhoud, kaarsjes, verwarming). Geef via  NL02 INGB 0004 
8818 00 t.n.v. Oranjekerkgemeente ‘collecte 14 nov’.    

• Geven kan ook via Givt. De QR-code werkt alleen met de Givt-app.   
 
(staande) Slotlied 978:1,3,4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’  
 
Uitzending en zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 

U bent van harte uitgenodigd om koffie/thee te blijven drinken in de ontmoetingsruimte. Houd 

alstublieft afstand en gebruik een mondkapje naar en van uw zitplaats. 

Napraten over de dienst kan bijvoorbeeld met het stellen van de vraag: ‘Wat in de viering heeft jou 

vandaag geraakt of aan het denken gezet? 

Zondag 21 november 10.00u Kerkdienst met ds. Jantine Heuvelink. Op deze Eeuwigheidszondag  

noemen we de namen van hen die met de Oranjekerk verbonden waren en die het afgelopen jaar 

zijn overleden. Mocht je het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren wiens naam je graag in 

deze dienst genoemd wilt hebben, neem dan contact op met ds. Jantine Heuvelink of ds. Henk 

Meulink. 

Zaterdag 20 november 14.30u tijdens de Open Kerk optreden van Kay Sleking (gitaar, contrabas, 

bandoneon). Toegang vrij, aanmelding niet nodig. 

 
 
 

www.oranjekerkamsterdam.nl 
 


