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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 O God, keer U naar ons toe 

 en doe ons weer leven 
 met hart en ziel. 

 Laat ons, Heer, uw liefde zien 

 en geef ons uw heil! 

 O Heer, hoor ons gebed 
 en laat ons geroep tot U komen! 

a amen 

 
solozang lied 214: 1, 2, 3, 4  

 

1. Het licht dat weer opnieuw begon, 
de dag, de pas ontwaakte zon, 

verhogen Hem die boven is 

en die alleen te loven is. 

 
 



2. Hef op uw hart en uw gelaat 

gelijk het licht dat opengaat, 

wees als de engelen bereid, 
wijd God uw ganse levenstijd! 

 

3. Laat uw geweten zuiver zijn, 
helder als dag en zonneschijn, 

want God ziet alles van omhoog 

klaar als de dag met helder oog. 
 

4. En laat uw licht als hemellicht 

schijnen voor ieders aangezicht, 

zodat het ieder helder is 
dat God uw licht, uw helper is. 

 

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 675 :1  

 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 
als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

 

TEKST EN UITLEG 
 
gebed 

 

lezing Deuternomium  6:17-25 
 

 

 



solozang lied 119: 5 en 6  

 

5. Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, 
opdat geen zonde daar kan binnendringen. 

Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord. 

Leid mij in ’t licht van uw verordeningen. 
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort 

het hoge recht van uw verbond bezingen. 

 
6. O God, ik ben van harte zeer verblijd 

over de weg van uw getuigenissen. 

In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 

ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 

laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. 

 
lezing I Corinthiёrs 2:6-16 

 

solozang lied 686 

 
1. De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 

 

2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 

3. De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 
 

verkondiging 

 

stilte 
 

 

 
 

 



solozang lied 848 

 

1. Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 

het ligt verhuld in uw geheim 

dat eind is en begin. 
 

2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 

 

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 
 

4. Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 

 

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 

geheim dat aan de oorsprong staat 

en in het eind ons wacht. 
 

 

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 672: 2, 3, 4 
 

2. O Geest der eeuwigheid, 

gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 

aan wie uw komst verbeiden. 

O heldere fontein, 

die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 

die met de eeuwen zwelt. 

 
 



3. In ’t lichaam van de Heer 

tot leden uitverkoren, 

zijn wij door uwe kracht 
als kinderen nieuw geboren. 

Deel van uw gaven uit, 

wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 

een levend lidmaat zij. 

 
4. Gij liefdevuur van God, 

kom ons geheel doordringen. 

Voeg hart en zin tezaam 

en heilig alle dingen. 
Bij ’s Heren liefdemaal 

zult Gij aanwezig zijn. 

Vorm ons naar Christus’ beeld, 
door woord en brood en wijn. 

 

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 als thuisplek voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten 

zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en 

jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. 

Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen 

dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en 

waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 
  

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

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kerk als 
thuisplek. 

 

 

 



Toelichting op de 2e collecte 

Raad van Kerken: Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede 

In de Raad van Kerken in Nederland werken achttien kerken officieel samen. Op 
de agenda van de Raad staan zowel theologische als maatschappelijke 

onderwerpen. Deskundigen vanuit de lidkerken en daarbuiten dragen bij aan de 

oecumenische dialoog hierover. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken 
wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met 

overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties. De 

opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de pelgrimage van gerechtigheid 
en vrede te blijven bewandelen. 

  

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

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. raad van kerken. 
 

voorganger: ds. R. van den Beld 

organist: dhr. B. 't Hart 
solist: mw. P.J. Versteeg 

ouderling: mw. P.J. Versteeg 

diaken: dhr. J.P. Haalebos 

lector: mw. J.M. van Zanten 
 

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

 
 

Schaduwzijden van het Digitale Tijdperk 

 
We worden steeds afhankelijker van Tech giganten als Facebook, Google, Apple 

en Microsoft. Ze maken ons leven makkelijker, interessanter. We delen veel 

gegevens via internet. Maar wat doen andere partijen met alle data die er 

vervolgens over ons te vinden zijn? Wie bepaalt wat er mee gebeurt, wij zelf, de 
overheid of de grote maatschappijen? 

Worden we gemanipuleerd? 

 
Over deze vragen en eventuele oplossingen zal Marjolein Lanzing op 8 juni om 

20.00 uur spreken in de Pelgrimskerk. 

Meer informatie is te vinden op de folder die in de kerk ligt of in Present. 
 

U kunt u opgeven via een mail naar lezing@pelgrimskerk.nu of door te bellen 

naar Henk Stok, 020-6442570 

Blijft u liever thuis die avond, dan kunt u de lezing volgen door op de internetsite 
“pelgrimskerk.nu” door te klikken naar de lezing 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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 


