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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! 

 
 
Een goede dienst toegewenst! 
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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 
v Eeuwige God, alle harten liggen voor U open, 

   verlangens zijn aan U bekend 
   en voor U bestaan er geen geheimen. 

a  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: lied 868 1, 2 Lof zij de Heer 

Lof zij de Heer, de almachtige 
koning der ere. 

Laat ons naar hartlust zingen en 
blij musiceren. 

kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here 

 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven. 

Hij die u leidt, 
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zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

groet 
v De Levende God zij met u. 

a ook met u zij de Levende God. 
 
inleiding op het kyrië en gloria 

v Laten we de Eeuwige God om ontferming aanroepen 
voor de nood van de wereld  

en laten we zijn Naam prijzen, 
a want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
 

gebed om ontferming 
 

solozang Psalm 103: 1, 3 

 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
Laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 

Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
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TEKST EN UITLEG 
 

gebed 
 
Lezing uit de Psalmen: Psalm 103: 1-7 (NBV) 

 
1 Van David. 
 

Prijs de HEER, mijn ziel, 

prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 
 

2 Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden. 
 

3 Hij vergeeft u alle schuld, 
hij geneest al uw kwalen, 
4 hij redt uw leven van het graf, 

hij kroont u met trouw en liefde. 
5 hij overlaadt u met Schoonheid en geluk, 

uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
 

6 De HEER doet wat Rechtvaardig is, 
hij verschaft recht aan de verdrukten. 

7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, 
aan het volk van Israël zijn grootse daden. 

 

Lezing uit de brief aan de Filippenzen: Filippenzen 4: 

4-9 (NBV) 
 

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u 

nogmaals: wees altijd verheugd.  5 Laat iedereen u 
kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.  6 

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 
nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 
7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te 

boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus 
bewaren.  



5 

 

8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht 

aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat 
rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk 

is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat 
deugdzaam is en lof verdient.  9 Doe alles wat ik u 

heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld 
en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal 
met u zijn. 

 
Solozang lied 216: Dit is een morgen 

 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 

Dan voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandel, ziet: het is goed. 

 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
verkondiging 
 

stilte 
 

solozang lied 686: 1, 2: De Geest des Heren heeft 
 

De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 



6 

 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 
 

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. 

 

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 324: Wat vrolijk over u geschreven 

staat 
 

Wat vrolijk over U geschreven staat: 
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 

de adembron die ons te drinken geeft. 
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Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat gij het hart bet, ogen, dat Gij hoort, 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond 
 

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
 

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: 

Noodhulp – Opvang gestrande vluchtelingen 

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele 
wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit 
landen waar het leven door oorlog of religieuze 
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spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid 

stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan 
en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder 

Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures 
een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie 

ondersteunt organisaties die hen opvangen, 
begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. 

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 

INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Lesbos. 
 

Toelichting op de 2e collecte: Missionair werk: 
Kerk voor het dorp 

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk 
in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen 
een platform in hun zoektocht naar betekenisvol 

kerk-zijn in hun omgeving. Dat veel kerken 
krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen 

zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van 
hun kerk een 'huiskamer van het dorp' maken, 
dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een 

dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerkenbeweging 
inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar. U 

gif wordt 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. 
missionair werk 

 
Bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst 
De opbrengst van het bloemenbusje bedroeg in de 

maand Mei €59,30 
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GEMEENTEVERGADERING VAN DE 

PELGRIMSKERK 
 
Woensdag 16 juni om 15.00 uur houden we een 
gemeentevergadering van onze eigen wijkgemeente 

over de verkoop van de kerk en over de toekomst 
van gebouw en gemeente. 

 
Naast leden van de wijkkerkenraad zal ook dhr. 
Wilm Merckel aanwezig zijn. Hij is als lid van het 

College van Kerkrentmeesters in het hele proces 
betrokken. 

Aanmelding is niet nodig. Kunt u niet aanwezig zijn, 
dan kunt u toch vragen stellen of opmerkingen 
maken. Deze kunt u doorgeven aan Nelly Versteeg, 

via e-mail: nellyversteeg@telfort.nl of telefonisch: 
06 4013 4035 

 
voorganger: Mevr. Ds. S. van der Hoek. 

organist: dhr. B. ’t Hart 

soliste: mw. J.A. Schuijt 
ouderling: mw. P.J. Versteeg 
diaken: dhr. D. Westra 

lector: mw. P.J. Versteeg 
 

Volgende week zondag gaat Dhr. Chr. Koldewijn om 
10.30 uur voor. 

  

mailto:nellyversteeg@telfort.nl
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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 


