
 

 

Zondag 5 februari 2023 
 
M.m.v. ds. Rosaliene Israël, ambtsdrager van dienst Paul Grootes, lector Ditje Claas, kinderkerk Mirijam 
Leest, tieners Erica Neutel, organist Jos van der Bijl, koster Gijs-Bert Vervoorn 
          
Welkom door de ambtsdrager van dienst Paul Grootes 
 
Moment van stilte 
 
(staande) Lied 283: 1, 2, 3 en 4 
 
Bemoediging en groet (hierna gaan zitten) 
 
Gebed om ontferming + respons: Lied 367d 
 
Glorialied 304 
 
Moment voor de kinderen 
 
Lied 286 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
1e Lezing Jesaja 43, 9-13a 
9 Alle volken zullen zich verzamelen, 
alle naties komen bijeen. 
Wie van hun goden heeft aangekondigd 
wat eertijds nog te gebeuren stond? 
Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, 
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’ 
10 Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, 
mijn dienaar, die Ik uitgekozen heb 
opdat jullie Mij zouden kennen en vertrouwen, 
en zouden inzien dat Ik het ben. 
Vóór Mij is er geen god gevormd, 
en na Mij zal er geen zijn. 
11 Ik, Ik ben de HEER! 
Buiten Mij is er niemand die redt. 
12 Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, 
jullie hoorden het van Mij, niet van een vreemde. 
Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, 
dat Ik alleen God ben 
13 en dat Ik blijf wat Ik ben. 
Wanneer Ik mijn macht laat gelden 
is er niemand die redding bieden kan. 
Wat Ik tot stand breng, wie maakt het ongedaan? 
 
Lied 81: 1, 2, 3, 8, 9 
 
2e Lezing Matteüs 5, 13-16  
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout 
worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14 Jullie zijn het licht 
voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Je steekt ook geen lamp 
aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat 
hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie 
goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 



 

 

 
Lied 284  
  
Overweging met aansluitend muziek 
 
Lied 838 
 
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 en collectedoelen 

• De diaconale collecte is voor het Werelddiaconaat: Kerk in Actie helpt jongeren in 
Pakistan om economisch zelfstandig te worden en brengt jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip 
toeneemt. Draag bij via NL19 INGB 0004586420 t.n.v. Diaconie Oranjekerk 
‘collecte dd 5 februari 2023’.  

• De kerkelijke collecte is voor het jeugdwerk 
Draag bij via NL02 INGB 0004881800 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam o.v.v. ‘Oranjekerk 
collecte dd 5 februari 2023’.   

Geven kan ook via de Givt-app. (de QR-code werkt alleen met de Givt-app) 
 
(staande) Slotlied: Liedboek 974 
 
Uitzending en zegen met gezongen Amen 
 

www.oranjekerkamsterdam.nl  

• Je bent welkom voor koffie en thee in de inloopruimte.  

• Bij de uitgang staan mandjes voor de collectedoelen. Het oranje offerblok is bestemd voor 
onkosten van de Oranjekerk zoals de koffie.  

• Na de dienst geeft kerkrentmeester Iemme Haan uitleg over de actie Kerkbalans en het belang 
daarvan voor de Oranjekerk. 

• Amnesty is aanwezig in de inloopruimte. Amnesty voert actie voor een Chinese journalist die al 
jaren vast zit en geen medische zorg krijgt. 

• Dinsdag 7 februari 16.00 uur: Bijbelkring met ds. Wielie Elhorst  

• Zondag 12 februari 10.00 uur kerkdienst met ds. Ditske Tanja. 
 
 


