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I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar is het samen zingen in de dienst niet 

toegestaan. De solist zal de afgedrukte liedteksten zingen. U wordt dringend 
verzocht niet mee te zingen. U kunt wel zingen in uw hart of zachtjes 

meeneuriën. Een goede dienst toegewenst! 

 
 

OPGANG 
 

ontsteken van de kaarsen 
 

bemoediging: 

o. Onze hulp is in de naam van de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

drempelgebed: 

o. O God, keer U naar ons toe 
a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 

o. Laat ons, Heer, uw liefde zien 

a. en geef ons uw heil. 
o. O Heer, hoor ons gebed 

a. en laat ons geroep tot U komen. 

o. Reinig ons en heilig ons hart, 
 zodat wij kind aan huis kunnen zijn 

 in uw geheimen en in uw heiligdom, 

 door Hem die onze Meester is, 

 Jezus Messias. 
a. Amen. 

 



introïtus (solozang): psalm 84:1 en 2 

 
  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

 het huis waar Gij uw naam en eer 

 hebt laten wonen bij de mensen. 
 Hoe brand ik van verlangen om 

 te komen in uw heiligdom. 

 Wat zou mijn hart nog liever wensen 

 dan dat het juichend U ontmoet 
 die leven zijt en leven doet. 

 

  
 
Het heil dat uw altaar omgeeft 

 beschermt en koestert al wat leeft. 

 De mus, de zwaluw vindt een woning. 
 Haar jongen zijn in veiligheid. 

 Mij is een schuilplaats toebereid 

 in het paleis van U, mijn Koning. 

 Heil hen die toeven aan uw hof 
 en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

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 zijn ontferming aanroepen 

 en laat ons zijn Naam prijzen, 

a. want zijn barmhartigheid redt van de dood. 
 

gebed om ontferming 

 
kyrie en gloria (solozang): lied 299c 

 

Heer, ontferm U. 

Christus, ontferm U. 
Heer, ontferm U. 

 

Eer aan God in den hoge 
en vrede op aarde aan de mensen 

die Hij liefheeft. 

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 

voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, God, 

almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed; 



Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, 

Gij alleen de Heer, 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de heilige Geest 

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

 
 

TEKST EN UITLEG 
 

gebed van de zondag 
 

lezing uit de psalmen: Psalm 130 

 

solozang: lied 130a:1 en 3 
 

1  Uit angst en nood stijgt mijn gebed. 

O Heer, wil naar mij horen! 
Wanneer Gij op ons falen let, 

zijn wij, o God, verloren. 

Maar in uw eindeloos geduld 
delgt Gij de menselijke schuld 

en zegent die U vrezen. 

 

3  Hoop, Israël, op God de Heer 
die rijk is aan genade. 

Want Hij verlaat u nimmermeer, 

al kiest gij ook ten kwade. 
Hij leidt u door de woestenij 

en maakt gans Israël eens vrij 

van ongerechtigheden. 
 

lezing uit de brieven: 1 Johannes 1:5-9 

 

solozang: gezang 449:1 en 3 (Liedboek voor de kerken) 
 

1  God, enkel licht, 

wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 

ziet ons onrein, 

ziet hoe wij zijn 

vervallen aan het duister. 
 

3  Heer, waar dan heen? 

Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 

Uw eigen Zoon 

heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 

 



lezing uit het evangelie: Johannes 21:15-24 

 
solozang: lied 649:1, 3, 5 en 6 

 

1  O Heer, blijf toch niet vragen. 
Gij weet dat ik U haat, 

dat ik geen kruis wil dragen, 

 

niet gaan waarheen Gij gaat. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 

 

3  Gij vraagt ten tweeden male. 
Gij, Herder, spreekt zo zacht 

van schapen die verdwalen 

en kermen in de nacht. 
Gij vraagt ten tweeden male. 

 

5  Ten derden male vraagt Gij. 

Gij laat niet van mij af. 
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, 

begraaft ze in uw graf. 

Ten derden male vraagt Gij. 
 

6  Gij weet toch alles, Here. 

Ik heb U lief. Gij weet: 
liefde zal mij verteren, 

zelfs als ik U vergeet. 

Gij weet toch alles, Here. 

 
verkondiging 

 

stilte 
 

solozang: lied 835:1, 2 en 4 

 

1  Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

 
2  Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 

is het rechte pad. 

 
 

 

 



4  In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 

tot aan ’t eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 

mededelingen 

 
 

Gebeden  
 

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 

a.   Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk. 

 

stil gebed 
Onze Vader 

 

 

Zending en zegen 
 

slotlied (solozang): lied 613 

 

Christus is opgestaan, 
uit de helledood vandaan. 

Wij moeten vrolijk zingen, 

onze troost is Christus. 
Kyrieleis. 

 

Was Hij niet opgestaan, 
de wereld was teloor gegaan. 

Christus overwon de dood, 

God de Vader zij geloofd. 

Kyrieleis. 
 

Halleluja, 

halleluja, 
halleluja! 

Wij moeten vrolijk zingen, 

onze troost is Christus. 

Kyrieleis.  
 

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 
Het Wereldhuis: een plek voor ongedocumenteerde migranten 

 

‘Ik kom uit Niger en ben onderwijzer. Ik kwam naar Amsterdam om snel een 
fortuin verdienen om in Niger een eigen school te stichten. Het leven in 

Amsterdam bleek niet zo makkelijk. De eerste twee jaren waren verschrikkelijk, 

ik kon niet eens mijn eten betalen. Nu werk ik als hulp in de huishouding. Met 

het geld dat ik verdien kan ik net rondkomen. Ik kan geen geld sparen en dus 
niet naar Niger terug. Mijn familie en vrienden verstoten mij als ik met lege 

handen thuis kom.’ 

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

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

 
 

Toelichting op de 2e collecte 

Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente 

  
Vandaag vragen wij u aandacht voor de kinderkerk, kindernevendienst, 

tienerdienst en 12+dienst. Met allerlei materialen en activiteiten worden kinderen 

en jongeren geholpen bij het ontdekken van de waarde van het geloof in hun 
leven. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd ter 

ondersteuning en ontwikkeling van deze activiteiten. Draagt u hieraan bij?  

  

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

  

  



voorganger: ds. H.U. de Vries 

organist: dhr. B. ’t Hart 
ouderling: mw. P.J. Versteeg 

diaken: dhr. D. Westra 

soliste: mw. J.A. Schuijt 
lector: mw. P.J. Versteeg 

 

 

Volgende week zondag gaat ds. K.E. Bras 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 


