
 

Zondag 29 januari 2023 – Vierde zondag na Epifanie 
 
voorganger: ds. Wielie Elhorst; ambtsdrager van dienst: Annelies Bitang; lector: Febe Tijsseling;; 
organist: Jos van der Bijl; kinderkerk: Marja Zijlstra; koster: Gijs-Bert Vervoorn 
      
Orgelspel 
 
Welkom en inleidende woorden 
 
Moment van stilte 

 
(staande) Zingen: Psalm 111:1, 2 en 5 – ‘God zij geloofd en hoog geprezen’ 
 
Bemoediging en drempelgebed 
Vg : Onze hulp is de Naam van God 
Allen : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg : Hoor ons aan, Eeuwige God 
Allen : HOOR NAAR ONS BIDDEN 
Vg : U luistert toch naar wat nietig is 
Allen : U BENT TOCH VOOR DE KLEINEN BEREIKBAAR 
Vg : Het staat geschreven: wij zijn door U uitverkozen 
Allen : WEES DAN AANWEZIG IN ONS MIDDEN. AMEN  
 
Groet (hierna gaan zitten) 
Vg : In de Naam van die God mag ik u groeten: 

  Genade en vrede voor u en voor jou, 
  van God onze Vader, die ook onze Moeder is, 
  van Jezus Christus, onze Heer en Broeder 
  door de kracht van de heilige Geest 
  Amen 
 

Gebed om ontferming, respons: Lied 367d – ‘Kyrië, eleison’ 
 
Gloria: Psalm 111:6 – ‘Van alle wijsheid het begin’ 
 
Gezongen gebed bij de opening van de Bijbel: Lied 848 – ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen met de kinderen: Lied 15 uit de kinderliedbundel – ‘God keert de rollen om’
zie achterzijde tweede vel 
 
Eerste lezing: Matteüs 5:1-12a (NBV21) 
51 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om 
zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 



want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten.12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. 

Antwoordlied: Lied 734 – ‘Beati voi poveri’ 
opening en sluiting gezamenlijk gezongen, coupletten gedeclameerd 
 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 1:18-31 
118 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden 
gered is het de kracht van God. 19 Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen 
vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.’ 20 Waar is de wijze, waar de 
schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in 
dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door 
haar wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van 
onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij 
verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken 
dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en 
wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan 
mensen. 
26 Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die 
naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname 
afkomst waren. 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de 
wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken 
te beschamen; 28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, 
heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29 Zo kan geen mens zich tegenover God 
op iets beroemen. 30 Maar u bent door Hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid 
is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost, 31 opdat het zal 
zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ 
 
Antwoordlied: Lied 1001 – ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 
Gebed bij de Nationale Holocaust Herdenking 
 
Zingen: Lied 992 – ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ 
 
Dankgebed, voorbeden (respons: Lied 368c – ‘Doe lichten over ons’), stil gebed, Onzevader 
 
Onzevader 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 luistergroepen die de Centrale Diaconie 
organiseert in Amsterdam Noord.  Draag bij via NL19 INGB 0004586420 
t.n.v. Diaconie Oranjekerk ‘collecte d.d.  29 januari 2023’.  

• De kerkelijke collecte is voor Sirkelslag: het grootste en spannendste 
interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse 



gemeenten in heel Nederland. Draag bij via NL02 INGB 0004881800 t.n.v. Protestantse Kerk 
Amsterdam o.v.v. ‘Oranjekerk collecte d.d. 29 januari 2023’.   

Geven kan ook via de Givt-app (de QR-code werkt alleen met de Givt-app). 
 
(staande) Zingen: Lied 827 – ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’ 
 
Uitzending en zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 

www.oranjekerkamsterdam.nl  

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

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

• Na deze dienst is er een gemeentegesprek: bijpraten over het beroepingswerk en bezinning 
op de vraag wat ‘kerk zijn’ betekent (inleiding door ds. Kees Zwart). 

• Na deze dienst ook uitleg over de actie Kerkbalans en het  belang daarvan voor de 
Oranjekerk. 

• Dinsdag 31 januari Maaltijd voor kerk en buurt om 18.00 uur. Drie gangen voor 6 euro. 
Aanmelding bij Gijs-Bert Vervoorn, tel. (06) 82 59 73 72, e-mail: 
beheer@oranjekerkamsterdam.nl. 

• Vrijdag 3 februari om 15.30 uur: huwelijksdienst waarin Gijs-Bert Vervoorn en Bert Gros een 
zegen ontvangen over hun huwelijk. Zij stellen het zeer op prijs als Oranjekerkers de dienst en 
de feestelijke bijeenkomst na de dienst mee willen vieren. Voorganger is ds. Jantine 
Heuvelink. 

• We hebben kokers nodig voor de Maaltijd voor kerk en buurt. Interesse? Keer meekijken? 
Neem contact op met Rian Buijse, tel. (06) 18 32 49 52, e-mail: ambuijse@hetnet.nl.  

• Zondag 5 februari 10.00 uur: kerkdienst met ds. Rosaliene Israël (scriba Amsterdam).  
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