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Opgang 
 
Orgelspel 
Aansteken van de kaarsen 

stilte 
 

Welkomwoord 
 
Lied 287: 1,5 

 
Psalm 3 (Sytze de Vries) 

1) Wie zitten mij Ene niet achterna?  

Tallozen komen in opstand 

velen zeggen van mij 

God zal hem niet redden 

2) Maar Jij bent een schild om mij heen 

mijn eer, mijn geheven hoofd 

Roep ik om Hem 

Hij antwoord mij 

van zijn heilige hoogte 

3) Ik legde mijn neer en sliep in 

Ontwaakte, omdat de Ene mij steunde 

Beducht ben ik niet 

voor die horde van mensen 

al dringen zij rondom mij op 

4) Sta op, Jij Ene 

Bevrijd mij, mijn God 

Mijn vijanden geef Jij de kaakslag 

dat tuig sla Jij sprakeloos 

Bevrijding komt van de Ene 
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Over Jouw volk Jouw zegen 

 

Openingsgebed 

Lied 2017: 1 t/m 4 

 

TEKST EN UITLEG 
 
inleidend woord bij de psalmen 

 
lezing: psalm 40 (Vertaling: Huub Oosterhuis) 

Ik hoopte dat Ik zal zou komen 
En daar was Hij 
en boog zich over mij heen 

en hoorde mij 

En daar is Hij en buigt zich 

over mij heen en hoort 
mijn roepen, trekt mij omhoog 
uit een afgrond van blubber 

Mijn voeten staan op een steenrots 
ik wankel niet 

In mijn mond een lied 
nooit eerder gezongen 

Ik zing het en weet mij veilig 

Gelukkig allen die zich veilig voelen 
in het Groot Verhaal van uw Thora 

niet door pestkoppen lastiggevallen 

Wat Gij ons hebt gedaan ten goede 
met niets is het te vergelijken 

Wat Gij nog ven plan zijt: ondenkbaar 
te veel voor woorden 
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Na al wat ik met U heb meegemaakt 
herken ik wat staat geschreven 

Om alle gerechtigheid te volbrengen 
ben ik gekomen  

om uw Thora te doen 
met heel mijn hart en verstand 

En verder heb ik niets te melden 

Mijn verhemelte is uitgedroogd 
mijn lippen zijn gebarsten 

mijn mond is niet mijn mond 

Ik heb gezegd wat ik moest zeggen 
nietig ben ik en vol schaamte 

niet in staat uw woord te spreken 
uw Thora te volbrengen 

Mijn hart breekt 
mijn verstand vertwijfelt 
geen redden aan 

Tenzij mijn God Ik zal 
zich haast te komen 

Geen weerwoord heb ik  
aan wie mij honen 

en zoeken mijn ziel te vernielen 
Wie mij kapot wil maken 
maakt mij kapot 

O weet jij nog een uitweg? 
God Ik zal? 

 
Mijn God  
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Luisterlied: Expectans Expectavi componist: Charles 

Hamilton Sorley 

 

From morn to midnight, all day through, 
I laugh and play as others do, 
I sin and chatter, just the same 

As others with a different name. 
 

And all year long upon the stage 
I dance and tumble and do rage 
So vehemently, I scarcely see 

The inner and eternal me. 
 

I have a temple I do not 
Visit, a heart I have forgot, 
A self that I have never met, 

A secret shrine—and yet, and yet 
 

This sanctuary of my soul 
Unwitting I keep white and whole, 
Unlatched and lit, if Thou should'st care 

To enter or to tarry there. 
 

With parted lips and outstretched hands 
And listening ears Thy servant stands, 
Call Thou early, call Thou late, 

To Thy great service dedicate. 
 

 
Overdenking 
Muzikaal intermezzo 

 
Lied 864: 1,5 
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Gebeden  
 

mededelingen 

 

Gebeden bij psalm 23 

Stilgebed 

Onze vader 

 

Zending en zegen 
 
Zegen met woorden van Psalm 67, beantwoord met 
lied 67a 

 
slotlied 981: 1 t/m 3 

 
orgelspel 
 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw 
collectebijdragen kunt deponeren. Hartelijk dank! 

 
 

 

Toelichting op de 1e collecte - Voedselbank 

Amstelveen 

De Voedselbank  verstrekt wekelijks voedselpakketten 

aan inwoners die om financiële redenen niet of slechts 
gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen 

voorzien. De 40 vrijwilligers spannen zich hiervoor 
belangeloos in.  Op dit moment verzorgt de 
Voedselbank voor circa  125 huishoudens ( 370 

personen) een voedselpakket.  De Voedselbank streeft 
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ernaar om een gezond en gevarieerd voedselpakket te 
verstrekken. 

 
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. 

 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/zomer21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/zomer21collecte2 

NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente 
Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 
voedselbank  

NL53 ABNA 0549 3165 
23, t.n.v. Protestantse 

Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v.  

jeugdwerk 
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Agenda voor komende week 

woensdag 

11 

augustus 

10.30 

Woensdag lopen we de kunstroute Art Zuid 
tot het infocentrum en drinken daar iets. We 

verzamelen op de Strawinskylaan achter 

Station Zuid om 10.30 uur.  Opgeven bij Wil 
of Irene voor dinsdag 10 augustus. 

 

Zomeragenda 

24/08 

10:30 

Amstelveen - Museumbezoek Cobra. 

Opgeven voor maandag 23 augustus 

30/08 

14:00 
DGH – comedy Questceu’ on fait au bon Dieu. 

3/09 

16:30 

Pelgrimskerk – Kannen en kruiken maaltijd. 

kosten € 8,- 

Informatie of opgeven: 

Wil: 642 77 03; Irene: 642 82 43; Janny 644 10 65 
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Voorganger  ds. D. Wolse 

organist  dhr. B. ‘t Hart 

ouderling  mw. P.J. Versteeg 
diaken   mw. A.G. Visser 
lector   mw. P.J. Versteeg 
 

Volgende week zondag gaat ds. D.H. Wolse om 10.30 
uur voor. 

 
 

 

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 


