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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 Oh God, U die zich heeft leren kennen in een mens, Jezus van Nazareth…Zo 

bent U onder ons komen wonen…Wees ons vanmorgen nabij als we luisteren, 

bidden, zingen met ons hart 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 vanmorgen deze dienst aan U op in de naam van uw zoon, 

Jezus Christus 
a Amen 

 

solozang introïtus  Psalm 111: 1, 2 en 5 
 

1.  Van ganser harte loof ik Hem 

in 't midden van Jeruzalem, 
den Heer in 't midden der getrouwen. 

Groot zijn de daden van den Heer, 

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 

de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 



2.  Zijn doen is louter majesteit, 

zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 

Genadig en barmhartig is 

de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 

 

5.  Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 

en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 

Heilig en zeer te duchten is 

zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 

 

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 

 
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 

 

lezing Jesaja 26: 1 t/m 13 (lector) 

 
solozang lied: 1010: 1 t/m 3 

 

1.  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer 
 

2.  Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 
3.  Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 

lezing Johannes 20: 19 t/m 31 (voorganger) 
 

solozang lied 339a (acclamatie) 

 
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. 20: 28 

 
stilte 

 

solozang lied 657  
 

1.  Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 



waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 
 

2.  Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild 

 
3.  Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 

4.  Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 
 

 

 

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 425 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

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. 

 

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

 
1e collecte Stichting De Regenboog. 

 

De Regenboog wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Zij 
ondersteunen Amsterdammers in sociale armoede. Dat doen ze door vrijwillige 

maatjes en buddy´s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re- integratie en veel 

meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens. Van 

harte aanbevolen. 
 

2e collecte Communicatie in onze gemeente 

 
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 

activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de mensen brengen. 

Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is internet een belangrijke plek 
waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook 

op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met 

de opbrengst van deze collecte wordt onder andere het onderhouden van de 

websites betaald. 
 

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

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



voorganger: dhr. Chr. Koldewijn 

organist: dhr. D. Visser 
solist: mw. P.J. Versteeg 

ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. R. Freijmuth 
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 


