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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 Almachtige God, 

 Alle harten liggen voor U open, 

 Alle verlangens zijn U bekend 
 En voor U bestaan er geen geheimen. 

 Zuiver onze harten en gedachten 

 Door de adem van uw Geest, 

 Dat wij U voluit kunnen liefhebben 
 En uw naam alle eer aandoen. 

 

 
 

 

 



solozang introïtus psalm 62: 1 en 5 

 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 

God is een schuilplaats voor ons allen. 
 

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 648 
 

1. Zing halleluja, hemel en aarde, zing, 

zing voor de Ene, de Eeuwige 
aan wie het licht, de liefde ontspringt, – 

verheven is Hij, de Levende. 

 

2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 

één en al bloesem, wekenlang feest – 

wij plukken geloof en oogsten lof. 
 

3. Zing halleluja, nodig de volken: drink, 

eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 

verheven is Hij, de Levende! 

 

 

TEKST EN UITLEG 
 

gebed 

 

lezing Johannes 13: 13 t/m 38 
 



 

solozang lied 530: 1 en 2 
 

1. De Geest des Heren is op hem 

die tot verkondiging verkoren, 
ons aanspreekt zodat wij het horen 

als hoorden wij Gods eigen stem. 

 

2. Wat is het dat hij aan ons meldt? 
De blijde boodschap voor de armen: 

het overweldigend erbarmen 

dat ons gebroken hart herstelt. 
 

lezing Johannes 14: 1 -14 

 
solozang lied 530: 3 en 4 

 

3. Dat de gevangenen bevrijdt 

en ons verlost uit schande en schade 
en meldt het jaar van Gods genade, 

zijn recht en zijn barmhartigheid. 

 
4. Wij danken God voor deze stem 

die heeft geklonken in ons midden, 

ons aangevuurd heeft bij het bidden 
met uitzicht op Jeruzalem. 

 

verkondiging 

 
stilte 

 

solozang 664 
 

1. Naam van Jezus, nu verheven 

boven alle namen uit, 

om een leidsman ons te geven 
die in alle waarheid leidt, 

wees verborgen in ons midden, 

leer ons bidden, 
geef uw zegen wijd en zijd. 

 

2. Wanneer zult Gij weer verschijnen? 
Komt het vragen nog te vroeg? 

Kent de herder nog de zijnen 

sinds Hij eens de wolven sloeg? 

Leid ons in de ware vrijheid, 
uw nabijheid – 

wolk en vuur zijn niet genoeg. 

 
3. Overal wordt U gebeden 

om het rijk dat komen gaat. 

Laat het zichtbaar zijn beneden, 



geef een nieuwe dageraad. 

Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde 

waar de boom des levens staat! 

 
 

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: 1, 2 en 5 

 
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. 

 

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. 
 

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 op de 1e collecte Kerk in Actie: lichtpuntjes voor Syrische 

vluchtelingen 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de 

buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme 

armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te 

bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom 
ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een 

opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van 

een eigen bedrijf. Helpt u mee om de Syrische vluchtelingen een lichtpuntje te 
bezorgen? 

  

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

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Syrische 
vluchtelingen. 

 

Toelichting op de 2e collecte Wijkwerk 

Vandaag doet Barbara de Groot haar intrede. De viering wordt zowel voor de 

Kruiskerk als voor de Paaskerk uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Deze 
geweldige techniek, waardoor we toch met zijn allen verbonden kunnen zijn, 

brengt kosten met zich mee. Dit geldt ook voor de overige digitale activiteiten. 

Uw bijdrage aan deze collecte wordt onder andere hieraan besteed. 

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

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

Kruiskerk/Paaskerk/Pelgrimskerk. 
 

 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 

informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

  

https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/


Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood: opbrengst! 

 
De jaarlijkse kledinginzameling wordt in Amstelveen georganiseerd door 

samenwerking van de Rooms Katholieke Caritas en de Protestantse Diaconie. Dit 

jaar gaat het geld, dat de verkoop van ingezamelde kleding en schoenen aan 
gecertificeerde sorteerbedrijven oplevert, naar het renoveren van 25 scholen in 

Congo (DRC) en het aanleggen van toiletten bij de schoolgebouwen. Tevens 

worden leermaterialen aangeschaft. Dit alles om schoolbezoek en het volgen van 

onderwijs in Congo snel te bevorderen: 5,2 miljoen kinderen, waaronder een 
groot percentage meisjes, gaan daar door armoede, conflicten en het ontbreken 

van goede schoolvoorzieningen niet naar school. 

 
Zaterdag 24 april stonden in Amstelveen de vrijwilligers bij zes kerkelijke 

inzamelpunten klaar om gevulde zakken, dozen, tassen etc. in ontvangst te 

nemen: in tweeënhalf uur tijd werd totaal 4085 kilo ingezameld! 
Zomerkleding en -schoeisel wordt in Afrika en winterkleding/-schoeisel in Oost-

Europa op tweedehandsmarkten verkocht. 

  

Allen die als gevers en inzamelaars hebben meegedaan, hartelijk dank ook 
namens de landelijke organisatie! 

 

 
Uitnodiging voor een PGA-B gemeentevergadering  

 

Op dinsdag 25 mei leggen we u in een gemeentevergadering op afstand de 
jaarverslagen 2020 voor van het College van Diakenen en het College van 

Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over de actualiteit van dat moment.  

 

Mogelijke onderwerpen zijn dan de stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk, 
de samenwerking tussen de wijkgemeenten, ontwikkelingen op het gebied van 

personeel en de verkoop van de Pelgrimskerk.  

 
De stukken vindt u op de website: www.pga-b. Met een e-mail aan de scriba van 

de AK (scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het Kerkelijk bureau (020-641 

3648) krijgt u de stukken opgestuurd.  

 
U kunt deelnemen aan deze gemeentevergadering via kerkdienstgemist.nl (kies 

dan voor Paaskerk) of via het vergadersysteem Teams. Opgave voor dit laatste 

d.m.v. een e-mail naar de scriba van de AK. 
 

 

  

http://www.pga-b/
mailto:scribaak@pga-b.nl


voorganger: ds. Jacob Meinders 

organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. R. Freijmuth 

lector: mw. J.M. van Zanten 
 

Volgende week zondag gaat mevr. P.J. Versteeg 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 


