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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 (naar psalm 27: 1; 7; 13-14) 
o Heer, u bent ons licht, ons behoud, 

 wie zou ik vrezen? 

a Bij u Heer, is mijn leven veilig, 
 voor wie zou ik bang zijn? 

o Hoor ons, Heer, als wij tot u roepen 

a als wij uw nabijheid zoeken. 

o Laat ons uw goedheid zien. 
a Wij wachten op u, Heer, 

 dapper en vastberaden, 

 ja, wij wachten op de Heer. Amen. 
 

 

 
 



solozang introïtuslied: psalm 27: 4, 5 

 

4.  Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 

die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart! 

 

5.  Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 

verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zou Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 

zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 

Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 

Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 

als vader en als moeder van mij gaat. 

 
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  
 

solozang glorialied: lied 864: 1, 5 

 
1.  Laat ons de Heer lofzingen, 

juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

 

5.  Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 
 

  



Tekst en uitleg 
 

gebed 
 

lezing uit het eerste testament: Exodus 19: 1-11; 16-19 

 

solozang lied 275: 1 en 3 
 

1.  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij.  

 
3.  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

lezing uit het nieuwe testament: Johannes 14: 15-21 

 
solozang lied 275: 2 en 4 

 

2.  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo menselijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 
4.  Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

overweging 
 

stilte 

 

solozang lied 664: 1 
 

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. 

 

 

  



Gebeden  
 

mededelingen 
 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 

v Zo bidden wij samen: 
a Vervul ons met uw Geest, 

 geef adem en kracht aan mensen. 

 
stil gebed 

Onze Vader 

 
 

Wegzending en zegen 
 

solozang slotlied 663 (op de melodie van lied 441 Hoe zal ik u ontvangen) 

 
1.  Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. 

Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind. 
 

2.  Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen in alle 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 Stap Verder in Amsterdam Zuidoost 
 

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 135 

nationaliteiten. Het diaconaal oecumenisch centrum Stap Verder heeft speciale 
aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder geldige 

papieren. Stap Verder heeft sociale en juridische spreekuren, verwijst mensen 



door naar instanties, biedt laagdrempelige taallessen en biedt vrouwen 

naailessen om in hun eigen inkomen te voorzien. Medewerkers van Dokters van 

de Wereld verzorgen een medisch spreekuur. Afgelopen jaar is het 
bezoekersaantal verdubbeld en werken we met het Rode Kruis samen om ook 

voedsel vouchers uit te delen en met Stichting Leergeld om laptops aan kinderen 

te verstrekken. Kortom: een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal 
present zijn voor mensen die nergens anders terecht kunnen. 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. Stap Verder. 

 

 

Toelichting op de 2e collecte Het Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij in binnen- en 

buitenland. Dat doet men door de Bijbel te vertalen in begrijpelijke en moderne 
taal, de Bijbel beschikbaar te stellen, uitleg en achtergronden over de Bijbel te 

geven en mensen de relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Daarom vandaag 

een collecte voor het NBG. Van harte aanbevolen! 

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

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

 
 

voorganger: mw. P.J. Versteeg 

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

ouderling: mw. S. Langbroek 

diaken: dhr. D. Westra 

lector: mw. S. Langbroek 
 

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

 
 

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


 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 


