
1 

 

ORDE VAN DIENST 
 
 
 

 
 
 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

 
13 juni 2021 

 
 
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  Heer onze God, 

Gij hebt uw Zoon. Jezus van Nazareth, naar ons 
toegezonden als een wonder van menselijkheid en 
liefde, als een Woord dat bevrijdt en ruimte schept. 
Waar Hij komt, is het leven niet meer duister en 
angstwekkend. 
De duisternis overwonnen, de angst voorbij, zo is Hij 
ons voorgegaan. 
Wij bidden U, dat Hij ook ons tot leven mag wekken in 
deze tijd. 
Amen 

 
solozang introïtus 
 
Psalm 84: 1 en 4 
 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
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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. 
 
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël 
die alles leidt naar uw bestel. 

 
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: Lied 299e  
 

Heer, ontferm u, 
Heer, ontferm u, 
Christus ontferm u, 
Christus ontferm u, 
Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons, 
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TEKST EN UITLEG 
 
gebed 
 

Inleiding tot de lezingen 

Leviticus 15: 25 t/m 27 (NBV) 

25 Wanneer een vrouw langer ongesteld is dan 
normaal, of bloed verliest terwijl ze niet ongesteld is, is 
ze onrein zolang ze bloed verliest, net zoals ze onrein is 
tijdens haar menstruatie. 26 Alles waar ze tijdens haar 
bloedverlies op ligt of zit, wordt onrein, net als tijdens 
haar menstruatie. 27 Wie zo’n voorwerp aanraakt, 
wordt onrein en moet zijn kleren en zichzelf met water 
wassen en blijft tot de avond onrein.  

 

Solozang: Lied 807: 1, 4, 5 en 6 

Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboorte pijn. 
een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind 

de mensen hebben zorgen 
het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar. 
wie kent de dag van morgen? 
de dood komt lang verwacht. 

Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 
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Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet; 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 

 
Lezing 
Marcus 5: 21 t/m 43 (NBG 1951) 
 

21 En toen Jezus met het schip weder overgestoken 
was naar de overkant, verzamelde zich een grote 
schare bij Hem; en Hij was bij de zee. 
22 En er kwam een van de oversten der synagoge, 
genaamd Jaïrus, en toen deze Hem zag, wierp hij zich 
neder aan zijn voeten, 23 en hij smeekte Hem dringend, 
zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom 
toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden 
worden en in leven blijven. 24 En Hij ging met hem 
mede en een grote schare volgde Hem en zij drongen 
tegen Hem op. 
 
25 En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen 
geleden had,  26 en veel doorstaan had van vele 
dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en 
geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was 
gegaan, 27 had gehoord, wat er van Jezus verteld 
werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van 
achter zijn kleed aan.  28 Want zij zeide: Indien ik 
slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden 
zijn.  29 En terstond droogde de bron van haar bloed 
op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar 
kwaal genezen was.  30 En Jezus bemerkte terstond bij 
Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij 
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keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn 
klederen aangeraakt?  31 En zijn discipelen zeiden tot 
Hem: Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij 
zegt: Wie heeft Mij aangeraakt?  32 En Hij keek rond 
om te zien, wie dat gedaan had.  33 De vrouw nu, 
bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied 
was, kwam en wierp zich voor Hem neder en zeide Hem 
de volle waarheid. 34 En Hij zeide tot haar: Dochter, 
uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees 
genezen van uw kwaal. 
 
35 Terwijl Hij nog sprak, kwam men uit het huis van de 
overste der synagoge hem zeggen: Uw dochter is 
gestorven; waarom valt gij de Meester nog lastig?  36 
Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar 
Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet 
bevreesd, geloof alleen. 37 En Hij stond niemand toe 
met Hem mede te gaan, behalve Petrus en Jakobus en 
Johannes, de broeder van Jakobus.  38 En zij kwamen 
in het huis van de overste der synagoge en Hij zag het 
misbaar en mensen, die luid weenden en weeklaagden.  
39 En binnengekomen, zeide Hij tot hen: Waarom 
maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet 
gestorven, maar het slaapt.  40 En zij lachten Hem uit. 
Doch Hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader 
van het kind en de moeder en die bij Hem waren mede 
en Hij ging het vertrek binnen, waar het kind lag.  41 
En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: 
Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op!  
42 En het meisje stond onmiddellijk op en het kon 
lopen; want het was twaalf jaar. En zij ontzetten zich 
terstond bovenmate.  43 En Hij gebood hun 
nadrukkelijk, dat niemand dit te weten zou komen en 
zeide, dat men haar te eten zou geven. 
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Solozang: Lied 339a (acclamatie) 
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Verkondiging 
 
stilte 
 
solozang: Lied 793 

Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelf de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 
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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 
 
wegzending en zegen 
 
a Amen, amen, amen, 
 dat wij niet beschamen  
 Jezus Christus, onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
 
solozang: Lied 425 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in de een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden al zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 
orgelspel 
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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 - Stichting Noodhulp 
Filipijnen ( SNF ) 
De eerste collecte is t.b.v. Kindertehuis Bahay Aurora te 
Baras. 
De Filipijnen is een prachtig land, maar kampt ook met 
grote tegenstellingen tussen rijk en arm. Eén van de 
problemen is de grote hoeveelheid straatkinderen. Zij 
wonen om uiteenlopende redenen niet meer thuis, zijn 
voor hun levens onderhoud veelal op zichzelf 
aangewezen, gaan niet naar school en lopen bovendien 
het risico om in de criminaliteit of prostitutie te 
belanden. Bahay Aurora is een kindertehuis in de plaats 
Baras ten oosten van de hoofdstad Manilla. Zij hebben 
ruimte voor de opvang van maximaal 45 straat-en 
weeskinderen. Tevens verzorgen zij een middagopvang 
voor kinderen met een verstandelijke beperking uit de 
omgeving. Door o.a . huisvesting, voeding en onderwijs 
wordt de basis gelegd voor een beter leven en een 
hoopvolle toekomst voor deze kinderen. Uw gift wordt 
hieraan besteed. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000526833, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. Noodhulp 
Filipijnen. 
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Toelichting op de 2e collecte - Pelgrimskerk 
Wijkwerk 
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De 
opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is 
onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, 
onze website, de nieuwsbrief. Wij rekenen op uw gift bij 
deze collecte. 

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. 

Bij de uitgang staat het busje voor uw bijdrage 
t.b.v. de bloemen in de dienst 
 
 
voorganger: Dhr. Chr. Koldewijn 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
solist: mw. N. Versteeg 
ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. S. Langbroek 
 

Volgende week zondag gaat Ds. H.U. de Vries 

om 10.30 uur voor. 
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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 


