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OPGANG 
 
orgelspel 

aansteken van de kaarsen  
 
bemoediging: 

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

 
drempelgebed: 

o. Almachtige God, 

voor U liggen alle harten open, 
alle verlangens zijn U bekend 

en geen geheim is voor U verborgen. 
Zuiver de overleggingen van ons hart 

door de ingeving van uw heilige Geest, 
zodat wij U van harte liefhebben 

en grootmaken uw heilige Naam. 
a. Amen. 
 

introïtus: psalm 146:1, 3 en 4 

 



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 

en laat ons zijn Naam prijzen, 

a want zijn barmhartigheid 
 redt van de dood. 

 
gebed om ontferming: 
Kyrië en Gloria: 299e 
(I=voorganger, II=allen; gloria staande) 

 

TEKST EN UITLEG 
 
gebed van de zondag 

Lezing uit de profeten Jesaja 35:1-7 (NBV) 

lied 608:1 en 2 

Lezing uit de brieven: Efeziërs 1:15-20 (eigen vertaling) 

15 Daarom houd ook ik, omdat ik gehoord heb van het geloof 
in de Heer Jezus onder u en van uw liefde tot al de heiligen, 

16 niet op te danken, wanneer ik u gedenk bij mijn gebeden, 
17 biddend dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader 
der heerlijkheid, u geeft de Geest van wijsheid en van 

openbaring om te groeien in het ware kennen van Hem, 18 
verlichte ogen van uw hart, om te weten wat de hoop is die 

zijn roeping wekt, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van 
zijn erfenis onder de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende 

grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven, 
overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht 20 
die Hij heeft uitgeoefend in Christus, toen Hij Hem uit de 

doden opwekte en deed zitten aan zijn rechterhand in de 
hemelse gewesten. 

 
lezing uit het evangelie: Marcus 8:22-26 (eigen vertaling) 



22 En zij kwamen in Betsaïda. En zij brachten een blinde tot 
Hem en smeekten Hem dat Hij hem zou aanraken. 23 En toen 

Hij de hand van de blinde gevat had, bracht Hij hem buiten 
het dorp, en nadat Hij op zijn ogen gespuwd had, vroeg Hij 

hem, toen Hij hem de handen opgelegd had: ‘Ziet u iets?’ 24 
En hij zag op en zei: ‘Ik zie de mensen, want als bomen zie ik 
hen rondwandelen.’ 25 Vervolgens legde Hij opnieuw de 

handen op zijn ogen, en hij zag scherp en was hersteld en 
bezag voortaan alles helder van verre. 26 En Hij stuurde hem 

naar zijn huis en zei: ‘Ga zelfs het dorp niet in!’ 
 
lied 339f: eerste maal gezongen door de cantor, tweede maal 

door allen  

verkondiging 

stilte 

lied: 207:2, 3 en 4 

mededelingen 

GEBEDEN 

dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 
v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  
Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 
slotl ied: lied 534  

wegzending 

zegen, beantwoord met: 



 

 

orgelspel 

========================== 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets 
te drinken. 

 

voorganger: ds. H.U. de Vries 

organist: dhr. D. Visser 

ouderling: dhr. G. Oud 
diaken: mw M.J.C Hellema 

lector: mw. J.A. Schuijt 
 
Volgende week zondag gaat Ds.S.H.Lanser om 10.30 uur 

voor. 

========================== 

Toelichting op de 1e collecte: Stoelenproject 

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en 

nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar 
veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 
daklozen in deze opvang aan de Marnixstraat. Het is 

belangrijk dat er een plek is waar daklozen terecht kunnen 
voor een fatsoenlijke maaltijd en waar vrijwilligers met hen op 

zoek gaan naar alternatieve oplossingen om hen een dak 
boven het hoofd te bieden. Help mee door een gift aan deze 
collecte. 

 
Toelichting op de 2e collecte: Christenen staan sterker 

in hun geloof in Pakistan 
In het islamitische Pakistan hebben christenen het niet 

gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, 
gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. 



Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een 
bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de 

Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt 
houden in de maatschappij. Uw gift maakt dat jaarlijks ruim 

zesduizend - vooral jonge - mensen hieraan mee kunnen 
doen. 

 
De opbrengst van het bloemenbusje bedroeg in de maanden 
Juli en Juni €72,00. Hartelijk dank voor uw bijdrage 

  

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/zomer21collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/zomer21collecte2 

overmaken op: 

NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 

Stoelenproject 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 3165 23, 

t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v.  Pakistan 

Contant geven via de mandjes bij de uitgang. 

agenda voor komende week 

Woensdag 

18/08 
14.30 

Gespreksbijeenkomst o.l.v. Nelly 

Versteeg. Thema: Hiernamaals - 

verwachtingen en beelden van een 

leven na dit leven. 

Vrijdag 20/08 
16.30 

18.00 
Pelgrimskerk - Kannen en kruiken 



 

 

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 
gaarne doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu  

 

Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Buitenveldert 

 
Wijkkas:NL58INGB0000660904 

t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake 
wijkkas Pelgrimskerk 


