
 
 
 
Orde van Dienst – 3 juli 2022 
Voorganger: ds. René Visser 
Ouderling van dienst: Aart Noordzij 
Orgel/piano: Chris van der Veer 
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe 
Thema: Kerk zonder grenzen 
 
 
Orgelspel  
 
Welkom (ouderling van dienst) 
 
Lied 360: 1, 3 
 
1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 
3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan.  
 
Stil gebed, bemoediging & groet 
 
Psalm 98:1 
 
Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

PROTESTANTSE  GEMEENTE  AMSTERDAM   -   WATERGRAAFSMEER 



Gebod, Leviticus 19:1-18 
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, 
want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig. 3  Toon ontzag voor je moeder en je vader, en 
neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God. 4  Laat je niet in met 
afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de HEER, jullie God. 9  Wanneer je de 
graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat 
blijft liggen niet bijeen. 10  En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan 
niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het 
liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God. 
11  Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12 Leg geen valse eed af als je bij 
mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER. 
13  Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op 
dezelfde dag uit. 14  Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel 
voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER. 
15  Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie 
machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. 16 Breng 
het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik 
ben de HEER. 17   Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep 
hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je. 18  Blijf 
geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER. 
 
Lied 405:1  
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Gebed 
 
Kindermoment  
 
Schriftlezing Handelingen 10:1-20; 42-48 
 
1 Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die 
Cornelius heette. 2  Hij was een vroom man die, samen met zijn huisgenoten, God 
vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan het volk en bad veelvuldig tot God. 
3 Op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk 
zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: 
‘Cornelius!’ 4 Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: ‘Wat is er, heer?’ De engel 
antwoordde: ‘Je gebeden en giften zijn door God opgemerkt. 5 Stuur daarom een 
paar van je mannen naar Joppe om een zekere Simon te halen, die ook wel Petrus 
wordt genoemd. 6 Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een 
huis aan zee woont.’ 7 Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, 



liet Cornelius twee dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. 8 
Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. 
9   De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren 
aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om 
daar te bidden. 10 Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem 
werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. 11 Hij zag hoe vanuit de 
geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten 
op de aarde werd neergelaten. 12  Op het kleed bevonden zich alle lopende en 
kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. 13 Hij hoorde een stem 
zeggen: ‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’ 14  Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in 
geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’ 15 En 
voor de tweede maal hoorde hij de stem: ‘Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als 
verwerpelijk beschouwen.’ 16 Tot driemaal toe hoorde hij de stem, en direct daarna 
werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. 17 Petrus vroeg zich verbijsterd af 
wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment 
arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag 
hadden gedaan naar het huis van Simon. 18 Ze trokken door geroep de aandacht van 
de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. 19 Terwijl Petrus nog 
nadacht over het visioen, zei de Geest tegen hem: ‘Er zijn hier drie mannen die naar je 
op zoek zijn. 20 Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want 
Ik heb hen gezonden.’ 
42 Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend 
te maken dat Hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de 
doden. 43  Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door zijn 
naam vergeving van zonden krijgt.’ 44 Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde 
de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. 45  De Joodse 
gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-
Joden het geschenk van de heilige Geest ontvingen, 46  want ze hoorden hen in 
klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: 47  ‘Wie kan nu nog 
weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben 
ontvangen?’ 48 En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. 
Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. 
 
Verkondiging: Kerk zonder grenzen 
 
Psalm 117 
Loof, alle volken, loof de Heer, 
roem, alle naties, roem zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd  
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Hef met ons halleluja aan! 
 



Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
 
Lied 672: 1, 3  Kom laat ons deze dag 
1 Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 
3 In ’t lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kinderen nieuw geboren. 
Deel van uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 
Zegen 
 
Collecte 
1e collecte voor de kerk: Voor het ondersteunen van al het werk in en rond de kerk, 
kunt u uw gift overmaken op rekening NL10 INGB 0004 6220 84  tnv Diac. Prot.Gem. 
Watergraafsmeer 
 
Kerk in Actie - werelddiaconaat - India - onderwijs geeft kansarme kinderen een 
toekomst 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. 
Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie 
wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. 
De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-
,dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van 
de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de 
armoede te doorbreken. U kunt u uw gift overmaken op rekening NL10 INGB 0004 
6220 84  tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer OVV werelddiaconaat India 


