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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 

aansteken van de kaarsen  

 
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 Oh God, U die zich heeft laten kennen in een mens: Jezus van Nazareth… 

 Zo bent U onder ons komen wonen…  

 Wees ons vanmorgen ook nabij als we luisteren, bidden en spreken. 
Vanuit de hoop en de verwachting, 

dat U te midden van onze duisternis het licht wilt zijn,  

dat ons vanuit het einde van de tunnel hoop en moed geeft om het vol te 

houden en er te zijn voor elkaar.  
Daarom dragen we van morgen deze dienst aan U op  

in de naam van Uw zoon, Jezus Christus. 

a Amen 
 



solozang lied 42: 1, 6 en 7 

 
1. Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

 

6. God, dit zal mijn hart doorboren, 
dit gaat mij door merg en been- 

van mijn vijand moet ik horen; 

"God is ver, gij staat alleen!" 
Honend vraagt men dag en nacht" 

"Waar is God, dien gij verwacht?" 

In verdrukking moet ik leven, 

door mijn vijanden omgeven. 
 

7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 

altijd aan de dood ontheven. 

 
groet 

v De Heer zij met u. 

a Ook met u zij de Heer. 
 

inleiding op het kyrie  

v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld  

a want zijn barmhartigheid redt van de dood. 
 

gebed 

 
kyrie en gloria solozang lied 299e  

 

Heer, ontferm u, 
Heer, ontferm u,  

Christus, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 

Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons. 

 

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel  
en op aarde vrede in mensen  

van zijn behagen. 

Wij loven U, aanbidden U, 



vereren en zegenen U. 

Wij danken U om U glorie! 
Hemelse Koning, God over allen, 

Vader van mensen! 

Jezus Messias, één met de Vader, 
Lam van God, die wegdraagt de zonden 

van heel onze wereld: 

geef uw ontferming! 

 
Heilig, heilig zijt Gij alleen 

Heer, allerhoogste, 

Jezus Messias, Heilige Geest, 
Glorie van God! 

U alle eer, nu en altijd. 

Amen, amen, amen. 
 

 

TEKST EN UITLEG 

 
gebed voor de opening van het Woord 
 

lezing Jesaja 62: 1 t/m 5 

 
solozang lied 791: 1, 3, 5 en 6 

 

1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 
3. Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 

5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 

 
6. Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 

lezing Johannes 2: 1 t/m 10  

 

 

 
 

 



lied 339a (acclamatie) gezamenlijk gesproken 

 
a U komt de lof toe, U het gezang, 

 U alle glorie, o Vader, o Zoon, 

 o Heilige Geest. 
 in alle eeuwen der eeuwen. 

 

verkondiging n.a.v. Joh. 2: 10b  

 
stilte en muzikaal intermezzo 

 

solozang lied 526: 3 en 4 
 

3. In Kana was de gloed geweken, 

het vuur bedolven onder as; 
toen zei de vlam in ieders beker 

wie er de ware wijnstok was; 

laat het nu uit de kruiken stromen, 

de vreugde ga van mond tot mond, 
omdat Hij, in zijn uur gekomen, 

de aarde aan zijn zijde vond! 

 
4. Juich voor de koning van de volken 

buig voor zijn opperheerschappij, 

zing halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 

Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 

leg vrede in elkanders hand: 

Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 

 

 

GEBEDEN  
 

mededelingen 

 
dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 
a Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk. 

 

stil gebed 

Onze Vader 
 

 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

solozang lied 793: 1, 2, 3 

 
1.  Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt, 



door uw hand elkaar gegeven, 

door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 

gaandeweg u tegemoet, 

dat wij samen lachend lopen, 
in uw grote bruiloftsstoet. 

 

2.  Bron van liefde, licht en leven, 

zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 

trouw en teder tot het eind. 

Al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 

liefde zal ons nooit verlaten, 

Gij laat ons geen dag alleen. 
 

3.  Bron van liefde, licht en leven, 

laat uw vreugde in ons zijn, 

is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen, 

zó dat zelfs de dood niet scheidt, 
niets kan liefde overwinnen, 

liefde heeft de eeuwigheid. 

 
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 op de 1e collecte Kairos-Sabeel Nederland  

Kairos-Sabeel Nederland wil handen en voeten geven aan oproepen van 
Palestijnen en van met name Palestijnse christenen om met geweldloze middelen 

bij te dragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël 

en de Palestijnen. 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. Kairos-Sabeel. 

 
Toelichting op de 2e collecte  Ondersteuning gemeenten: goed toegerust 

aan de slag in de kerk 

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt 
op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot 

jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de 

academie van de Protestantse kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun 
taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk 

hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed 

toegerust aan de slag! 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. ondersteuning PKN 

 

Bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst 
 

voorganger: dhr. Chr. Koldewijn 

organist: dhr. B. ’t Hart 
solist: mw. J.A. Schuijt 

ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. J.P. Haalebos 

lector: mw. J.A. Schuijt 
 

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

 
 

Actie Kerkbalans 2021 

 

Deze week ontvangt u de envelop met informatie over Kerkbalans in uw 
brievenbus. 

  

Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen heel verschillend 
zijn. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor velen is! Om zo’n 

waardevolle plek te blijven is het belangrijk dat we ons samen enthousiast en 

actief blijven inzetten. Om naar elkaar om te zien en een plek van betekenis te 
blijven voor mensen in Amstelveen. Nu en in de toekomst! Hiervoor vragen wij u 

ook om een financiële bijdrage. 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! Uw bijdrage is van harte welkom op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerkbalans. 

 
Wat betekent de kerk voor jou, voor u? Samen maken we een waardenwolk. 

Lees meer hierover op de website https://pga-b.nl/pga-b/kerkbalans-wat-

betekent-de-kerk-voor-u-voor-jou/ 

https://pga-b.nl/pga-b/kerkbalans-wat-betekent-de-kerk-voor-u-voor-jou/
https://pga-b.nl/pga-b/kerkbalans-wat-betekent-de-kerk-voor-u-voor-jou/


 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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 


