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Zolang onzeker is hoe groot het besmettingsgevaar van samen zingen is, hebben 
we een voorzanger. Zing in uw hart mee of neurie zachtjes de melodie mee.  

 

 
Een goede dienst toegewenst! 

 

Opgang 
 
orgelspel 

ontsteken van de kaarsen 

stilte 

 
bemoediging 

o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

a die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

a en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 

 
drempelgebed 

o Voor U staan we te kijk, 

 wij deden niet wat U wilde, 

 wij deden wat U niet wilde. 
a Verlos ons van onze slechte gewoonten. 

o Wij zwegen waar we moesten spreken 

 en ons praten schaadt zo vaak.  
a Vergeef ons 

o dat we onszelf zo goed rechtvaardigen, 

 dat we ons nestelen in ons eigen gelijk. 
a Bevrijd ons uit onze alibi’s, 

 breng ons op de wegen van uw Woord. 

 Amen.  



 

introïtus psalm 119: 13, 14 en 15 
 

solozang 

13.  Geef mij een hart dat U met vreugde groet, 
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, 

dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, 

niet gretig schatten om mij heen vergare. 

Als Gij de weg der wet mij weten doet, 
dan zal ik die ten einde toe bewaren. 

 

Gezamenlijk gesproken 
14.  Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 

dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 

Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 

Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 

immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 

 
solozang 

15.  Doe van mij weg de schande en de smaad, 

want Gij hebt uw geboden mij gegeven 
dat ik zou onderkennen goed en kwaad 

door uw gerechtigheid die staat geschreven. 

Vreugde der Wet! God is mijn toeverlaat. 
Alleen bij uw bevelen zal ik leven. 

 

groet 

v De Heer zij met u. 
a ook met u zij de Heer. 

 

inleiding op het kyrie en gloria 
v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en laat 

ons zijn Naam prijzen, 

a want zijn barmhartigheid redt van de dood. 

 
gebed om ontferming 

 

kyrie en gloria solozang 299b 
 

Heer, ontferm u, Heer, ontferm u, 

Christus, ontferm u, Christus, ontferm u, 
Heer ontferm u. Heer ontferm u. 

Ere zij God in den hoge, 

en vrede op aarde voor mensen van welbehagen. 

Wij loven U, wij vereren U, 
wij zegenen U, wij verheerlijken U 

wij danken U voor uw heerlijkheid, 

o Heer God, koning des hemels,  
God, onze Vader almachtig. 

O Heer, ééngeboren Zoon, Jezus Messias, 

o Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader, 



die de zonde der wereld wegdraagt, 

ontferm u over ons; 
die de zonden der wereld wegdraagt, hoor ons gebed; 

Gij die gezeten zijt ter rechterhand van God de Vader, 

ontferm u over ons. Want Gij alleen zijt heilig. 
Gij alleen de Heer, Gij Allerhoogste, 

O Jezus Messias met de heilige Geest 

in de heerlijkheid van God de Vader. 

Amen. 
 

 

TEKST EN UITLEG 
 

gebed 
 

lezing Matteüs 18: 1-20 (lector) 

 
solozang acclamatie 339b 

 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader,  

o Zoon, o Heilige Geest. 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 
verkondiging 

 

stilte 
 

solozang credo (Ignace de Sutter) 

 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemelen en van de 

aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. 

En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de 

Vader vóór alle eeuwen, God van God, licht van licht, waarachtig God van 
waarachtig God, 

geboren, niet gemaakt, één in wezen met de Vader, door wie alle dingen 

gemaakt zijn, die om ons mensen en om ons heil is afgedaald uit de hemel; en 
vlees geworden is uit de heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden, 

die voor ons  gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is; 

ten derde dage is Hij opgestaan, volgens de Schriften, en opgestegen naar de 
hemel, is Hij nu gezeten aan de rechterhand des Vaders, en wederom zal Hij 

komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden; en zijn 

koninkrijk zal geen einde hebben. 

En ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en 
de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt 

wordt, die gesproken heeft door de profeten. 

En één heilige, algemene en apostolische Kerk. Ik belijd één doop tot vergeving 
der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden  en het leven van de wereld 

die komen zal. Amen. 

 

 
 



Gebeden  
 
mededelingen 

 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 
a Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons! 

 

stil gebed 
Onze Vader 

 

 

Zending en zegen 
 
solozang lied 974 

 

solozang 
1.  Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven! 

Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven. 

De wereld zegt ons niet de goede woorden aan. 

Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan. 
 

gezamenlijk gesproken 

2.  Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar. 

In onze eenheid wordt uw liefde openbaar. 
 

solozang 

3.  Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven, 

Verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht over de duisternis 

waarin de ander in gemis gevangen is. 

 
gezamenlijk gesproken 

4.  Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen. 

De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen. 

Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan. 

 

solozang 
5.  God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen. 

Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint. 

 

 

 
 

 

 



wegzending 

zegen, beantwoord met de gesproken woorden: 
 

a Amen, amen, amen, 

  dat wij niet beschamen  
  Jezus Christus, onze Heer, 

  amen, God, uw naam ter eer! 

 

orgelspel 
 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw collectebijdragen kunt 

deponeren. Hartelijk dank! 

 

 
Wacht voor het verlaten van de kerkzaal a.u.b. op de ouderling van 

dienst, die aangeven zal welke rij aan de beurt is om weg te gaan.  
Houd bij het naar buiten gaan voldoende onderlinge afstand. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Toelichting 1e collecte Een warm hart kost meer 

Vandaag collecteren voor Stichting De Regenboog. De overheid besteedt minder 
geld aan sociale doelen en vraagt meer maatschappelijke inzet van burgers. Ook 

van kwetsbare mensen die al moeite genoeg hebben het eigen hoofd boven 

water te houden. De kosten van alledag stijgen en mensen moeten meer werken 

om rond te komen. Een warm hart voor een ander kost tijd en geld. Van beiden 
is minder beschikbaar. 

Stichting De Regenboog motiveert en mobiliseert mensen om zich in te zetten 

voor een kwetsbare stadsgenoot. Helpt u mee? 
  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. St. 

Regenboog. 
  

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 

 
 

Toelichting 2e collecte Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop 

Een oudere vrouw vertelt hoe gezinnen door deze creatieve vorm van kerk-zijn 
de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Meer dan de helft van de 

kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-

gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken met dank aan kliederkerk 

kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme 
gemeenschap. In Amstelveen bestaat het al een aantal jaar. Collecteer mee om 

kliederkerk ook in andere plaatsen te laten groeien. 

  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kliederkerk. 

  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 

 

  

https://tikkie.me/pay/PGAB/tNEYj3cbrWVZYoACsnWVCZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/fgUwakpQxDU5JM8WiT1gWW


voorganger: ds. S.H. Lanser 

organist: dhr. B. ‘t Hart 
solist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: dhr. A. Lodder 

diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. J.A. Schuijt 

 

Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries om 10.30 uur voor. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pelgrimskerk website: www.pelgrimskerk.nu 
 
predikant: dr. H.U. de Vries 
telefoonnr: 686 91 41 
telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9-10 uur 
e-mail: predikant@pelgrimskerk.nu 
 
Mededelingen of activiteiten voor de agenda 
doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu  
 
Wijkdiaconie: NL44 INGB 000 2816593 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Buitenveldert 
 

Wijkkas: NL58 INGB 0000 660904 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake 
wijkkas Pelgrimskerk 


