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Binnenkort zal er hopelijk weer samenzang mogelijk zijn 

in onze gemeente. Voor dit moment beperken we ons 
echter nog tot solozang. U wordt verzocht niet met de 
solist mee te zingen. U kunt wel zingen in uw hart of 

zachtjes meeneuriën. 
 

Een goede dienst toegewenst! 
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Opgang 

 

orgelspel: ‘Cantilena’ uit Sonate nr. 11, Josef Gabriel 
Rheinberger (1839-1901) 
 

ontsteken van de kaarsen 
 

bemoediging 
o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
drempelgebed: 

o.  Eeuwige God,  
     wij die U nooit hebben gezien, 
a.  zie ons hier staan; 

o.  wij die van U hebben gehoord, 
a.  hoor Gij ons aan.        

  
o.  Uw Naam is dat Gij mensen helpt –   
a.  wees onze hulp,  

o.  en dat Gij alles hebt gemaakt – 
a.  maak alles nieuw, 

o.  en dat Gij ons bij name kent – 
a.  leer ons U kennen, 
o.  die Bron van leven wordt genoemd – 

a.  doe ons weer leven, 
o.  die hebt gezegd: Ik zal er zijn – 

a.  wees hier aanwezig. 
     Amen. 

 
introïtus (solozang): psalm 92:1, 2 en 3 
 

Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men de HERE prijst, 

dat men Hem eer bewijst: 



3 

 

zijn naam is eerbied waardig. 

Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid; 

ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 

 
Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 

die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 

laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 

de grote naam des HEREN. 
 

Gij hebt mij door uw daden, 
o HERE God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, 

ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, 

de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. 
Gij zult hun hart versterken. 

 
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 zijn ontferming aanroepen 

en laat ons zijn Naam prijzen, 
a want zijn barmhartigheid redt van de dood. 
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gebed om ontferming - Solozang: kyrie en gloria 

(bewerking: Josef Gabriel Rheinberger, 1839-1901) 
 

Kyrie eleison, Christe eleison, kyrie eleison. 
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U; Heer, ontferm 

U. 
 
Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.  
Laudamus te, benedicimus te, 

adoramus te, glorificamus te, 
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

 

Eer in den hoge aan God 
en op aarde vrede voor mensen van goede wil. 

Wij loven U, wij prijzen U, 
wij aanbidden U, wij verheerlijken U, 
wij zeggen U dank om uw grote heerlijkheid. 

 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 

qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, 
quoniam tu solus sanctus,  
tu solus altissimus, Iesu Christe, 

cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. 
Amen. 

 
Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader, 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U 

over ons, 
want Gij alleen zijt heilig, 

Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus, 
met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de 

Vader. 

Amen.  
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TEKST EN UITLEG 
 

gebed van de zondag 
 
lezing uit de thora: Leviticus 15:25-31 (naar NBG ‘51) 

 
25 Wanneer bij een vrouw lange tijd bloed vloeit, 

buiten de tijd van haar maandelijkse onreinheid, of 
wanneer zij langer vloeit dan haar maandelijkse 
onreinheid, dan zal zij gedurende al de tijd dat zij 

vloeit, onrein zijn als in de tijd van haar maandelijkse 
onreinheid; zij is onrein. 26 Elk bed waarop zij ligt, al 

de tijd dat zij vloeit, zal voor haar zijn als het bed van 
haar maandelijkse onreinheid, en elk voorwerp waarop 
zij zit, zal onrein zijn als in de onreinheid van haar 

maandelijkse onreinheid. 27 Ieder die deze dingen 
aanraakt, zal onrein zijn, zijn kleren wassen, zich 

baden in water, en onrein zijn tot de avond.  
28 Maar indien zij van haar vloed rein geworden is, dan 
zal zij nog zeven dagen tellen en daarna zal zij rein 

zijn. 29 Op de achtste dag zal zij twee tortelduiven of 
twee jonge duiven nemen en ze tot de priester brengen 

naar de ingang van de tent der samenkomst. 30 En de 
priester zal de ene tot een zondoffer en de andere tot 
een brandoffer bereiden; zo zal de priester verzoening 

over haar doen voor het aangezicht van de HEER, om 
haar onreine vloed. 31 Zo zult u de Israëlieten 

afzonderen van hun onreinheid, opdat zij niet in hun 
onreinheid sterven, wanneer ze mijn woning, die in hun 

midden is, zouden verontreinigen. 
 
lied 834:1 (solozang) 

 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 
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geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

lezing uit de brieven: Efeziërs 2:1, 4-9 (eigen vertaling) 
 

1 En u was dood door uw overtredingen en zonden, 4 
maar God, die rijk is aan erbarming, heeft ons om zijn 
grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, 5 zelfs 

toen wij dood waren door de overtredingen, mede 
levend gemaakt met Christus – door genade bent u 

gered! – 6 en ons mede opgewekt en ons mede doen 
zitten in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, 7 
opdat Hij in de komende eeuwen de overweldigende 

rijkdom van zijn genade zou tonen in zijn goedheid 
jegens ons in Christus Jezus. 8 Want door genade bent 

u gered, door middel van het geloof, en dat niet uit ú: 
het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat 
niemand zou roemen. 

 
lezing uit het evangelie: Marcus 5:22-43 

lied 855:1, 2, 4 en 5 (solozang) 

Hem even aan te mogen raken, 
zijn kleed alleen maar, bij de zoom, 

de kracht die mij weer heel kan maken, – 
het is de mooie oude droom. 

 
Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen 
terwijl mijn diepe wonde bloedt; 

Hij drijft, door anderen bewogen, 
de verte langzaam tegemoet. 

 
En toch, wanneer Hij maar zou weten 
dat ergens diep in dat gedrang 

ik Hem nog volg, ziek en verbeten, 
en naar zijn zuiverheid verlang. 
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Hij die mijn leven heel kan maken, 
de kracht, de macht die Jezus heet: 

als ik Hem even aan mocht raken, 
alleen de zoom maar van zijn kleed. 

 
verkondiging 

stilte 

solozang: geloofsbelijdenis (bewerking: Josef Gabriel 
Rheinberger, 1839-1901) 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,  
factorem coeli et terrae,  
visibilium omnium et invisibilium. 

 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde,  
van alwat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 

Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei 
unigenitum, 

et ex Patre natum ante omnia saecula, 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo 
vero, 

 
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon 

van God 
en geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, 

 
qui propter nos homines et propter nostram salutem  

descendit de coelis, 
et incarnatus est de Spiritu Sancto  
ex Maria virgine, et homo factus est, 

crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,  
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passus et sepultus est. 

 
die omwille van ons mensen en omwille van ons heil 

uit de hemel is neergedaald 
en vlees geworden is door toedoen van de Heilige 

Geest 
uit de maagd Maria, en mens geworden is; 
die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, 

geleden heeft en begraven is. 
 

Resurrexit tertia die, secundum Scripturas, 
et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, 
et iterum venturus est cum gloria  

iudicare vivos et mortuos.  
 

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften, 
en opgevaren ten hemel, Hij zit aan de rechterhand 
van de Vader, 

en zal wederkomen met heerlijkheid 
om te oordelen de levenden en de doden. 

 
Et in Spiritum Sanctum Dominum,  
qui cum Patre Filioque simul adoratur et 

conglorificatur.  
Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, 
et vitam venturi saeculi. Amen. 

 

En (ik geloof) in de Heilige Geest, die Heer is, 
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt 

aanbeden en medeverheerlijkt; 
En (ik geloof) één heilige, algemeen christelijke en 
apostolische kerk. 

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden, 
en het leven van de komende eeuw. Amen. 
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mededelingen 

Gebeden  

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 
a. Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk. 

 
stil gebed 

 
Onze Vader 
 

Zending en zegen 
 

slotlied (solozang): lied 416 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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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 - Stichting Anna 

Poot 

De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -

vooral in Afrika- laat nog veel te wensen over. 

Nog steeds is er een tekort aan geschoolde 

artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, 

paramedisch personeel en verloskundigen. Als 

gevolg van het artsentekort komt er een 

aanzienlijk deel van de preventie, diagnostiek en 

behandeling op de schouders van 

verpleegkundigen terecht. Door een bijdrage te 

leveren aan scholing van verpleegkundigen en 
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verloskundigen wil de stichting de 

gezondheidszorg verbeteren, zorgen dat 

studerenden zich financieel kunnen redden en het 

toekomstperspectief voor jongeren op de 

arbeidsmarkt verbeteren. 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. Anna Poot. 

Toelichting op de 2e collecte - Jeugdwerk in 

onze gemeente 

We kunnen niet wachten om weer aan de slag te 

gaan. Alle coronamaatregelen maken dat 
Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk even niet 

plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de 
gezamenlijke tienerdienst voor 12+ers er nog wel 

is. Dit is een gezamenlijke activiteit van de 
Paaskerk én Kruiskerk. Onder andere voor deze 

activiteiten is de opbrengst bestemd. 

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

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 

jeugdwerk. 

 

Bij de uitgang staat het busje voor een bijdrage 
aan de bloemen in de dienst 
 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
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organist: dhr. D. Visser 

solist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. S. Langbroek. 

diaken: dhr. J.P. Haalebos 
lector: mw. J.M. van Zanten 

 
 
 

 
 

 

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 


