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OPGANG 

orgelspel 
ontsteken 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 84: 1 en 2 



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 
kyrie en gloria: 299 e 
(I=voorganger, II=allen; gloria staande) 

TEKST EN UITLEG 

lezing uit de profeten: Jeremia 31:31-34 (NBV) 

lied: psalm 111: 1 en 5 

lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 11: 17b-34a (eigenvertaling) 

17 […] Ik geef u geen pluim, omdat u niet ten goede 
samenkomt, maar ten kwade. 18 Want in de eerste plaats 
hoor ik dat, wanneer u samenkomt in gemeenteverband, er 
verdeeldheid onder u is, en voor een deel geloof ik dat. 19 
Want er moeten wel partijschappen onder u zijn, opdat 
degenen die de test kunnen doorstaan, onder u aan het licht 
komen.  
20 Wanneer u dan op een en dezelfde plek samenkomt, is 
het niet een eten van de maaltijd van de Heer. 21 Want ieder 
grijpt bij het eten vooraf zijn eigen maal, en de een heeft 
honger en de ander is dronken. 22 Hebt u dan geen huizen 
om te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van 



God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat zal ik u 
zeggen? Zal ik u een pluim geven? In dezen geef ik die niet. 
23 Ikzelf immers heb overgeleverd gekregen van de Heer, 
wat ik ook heb overgeleverd aan u: dat de Heer Jezus in de 
nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam 24 en, 
na gedankt te hebben, het brak en zei: ‘Dit is mijn lichaam, 
voor u; doe dit (gedurig) tot mijn gedachtenis’; evenzo ook 
de beker, na het houden van de maaltijd, zeggend: ‘Deze 
drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo 
dikwijls als u drinkt, tot mijn gedachtenis.’ 26 Want zo dikwijls 
als u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de 
dood van de Heer, totdat Hij komt.   
27 Zo dan zal ieder die op onwaardige wijze het brood eet of 
de drinkbeker van de Heer drinkt, schuldig zijn aan het 
lichaam en het bloed van de Heer. 28 Maar laat (elk) mens 
zichzelf beproeven, en zó van het brood eten en uit de 
drinkbeker drinken. 29 Want wie eet en drinkt, eet en drinkt 
zichzelf een oordeel, wanneer hij het lichaam niet 
onderscheidt. 30 Daarom zijn er onder u velen zwak en ziek 
en ontslapen er heel wat. 31 Maar als wij onszelf 
beoordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. 32 Maar 
wanneer wij geoordeeld worden door de Heer, worden wij 
getuchtigd, opdat wij niet met de wereld véroordeeld zouden 
worden. 
33 Daarom, mijn broeders en zusters, wanneer u samenkomt 
om te eten, wacht op elkaar! 34 Als iemand honger heeft, 
moet hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. 

lezing uit het evangelie: Lucas 22: 14-20  (naar NBG ’51) 

14 En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en 
de apostelen met Hem. 15 En Hij zei tot hen: ‘Ik heb vurig 
begeerd dit pascha met u te eten, voordat Ik lijd. 16 Want Ik 
zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het 
vervuld is in het Koninkrijk van God.’ 17 En Hij nam een 
beker, sprak de dankzegging uit en zei: ‘Neem deze en laat 
hem bij u rondgaan. 18 Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan 



voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, 
voordat het Koninkrijk van God gekomen is.’ 19 En Hij nam 
een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 
hun, zeggend: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven 
wordt; doe dit tot mijn gedachtenis.’ 20 Evenzo de beker, na 
de maaltijd, zeggend: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in 
mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.’ 

beantwoord met lied 339f, eerste maal gezongen door de 
cantor, tweede maal door allen 

verkondiging 

stilte 

lied 376:1, 6 en 7 

mededelingen 

GEBEDEN 

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

 
stil gebed  
afsluiting 



DE MAALTIJD VAN DE HEER 

NODIGING 
TAFELGEBED 
  
 aanhef : 

v.  De Heer zij met u. 
  a.  En met uw geest. 
  v.  Verhef uw harten. 
  a.  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
  v.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
  a.  Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 lofprijzing, uitlopend op: 

 
Heilig, hoog aanbeden, God, onze Vader, 
Heer van de hemel, geprezen zij uw Naam. 
Heiligen en eng’len treden tot U nader, 
eren uw luister, loven U tezaam. 

Heilig, wees gezegend, Koning der volken, 
Gij die in den hoge op aardse zangen troont, 
Vorst voor alle tijden, Gij gehuld in wolken, 
heerlijke Naam die in ons midden woont! 



 gedachtenis, na de instellingswoorden beaamd    met: 
   

a.  Als wij dan eten van dit brood 
     en drinken uit deze beker, 
     verkondigen wij de dood des Heren, 
     totdat Hij komt.  
   
 aanroeping van de Geest 

GEBED DES HEREN 

 v.  Onze Vader, die in de hemel zijt, 
 a.  uw naam worde geheiligd… 
  
VREDEGROET 
  
 v.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
 a.  En met uw geest. 
 v.  Geef elkaar een teken van vrede. 
  
LAM GODS 
  
 lied 377:1, 2 en 4   

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER 

DANKZEGGING 



ZENDING EN ZEGEN 

slotlied: gezang 365 (LvdK) 

 
2  ’t Is ook voor mij geschreven: 

ook ik mag uit Hem leven 
die ons genezen heeft. 
Zijn liefde tot de zijnen 
brengt ons met Hem in ’t reine, 
wij weten dat Hij ons vergeeft. 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

orgelspel 



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

collecte voor de Diaconie: Stichting Derde Wereldhulp 
Stichting Derde WereldHulp zet zich in voor kansarme kinderen 
in de omgeving van Vijayawada aan de oostkust van India. 
Het belangrijkste doel is dat de kinderen in de toekomst op 
eigen benen kunnen staan. 
Op dit moment helpen we ook de arme mensen vanuit het 
dorp waar het kindertehuis staat en de mensen uit de 
sloppenwijk. De werkloosheid raakt deze mensen enorm. We  
voorzien deze mensen regelmatig van een voedselpakket.  
Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie op SDWH.nl. 

 
h#ps://(kkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 
0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. India. 

collecte voor de Kerk: Communicatie in onze gemeente 
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We 
moeten onze activiteiten daarom nog actiever onder de   
aandacht van de mensen brengen. Paulus ging op de 
Areopagus staan; in deze tijd is internet een belangrijke plek 
waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen   
gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de 
mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van 
deze collecte wordt onder andere het onderhouden van de 
websites betaald. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75


 
h#ps://(kkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 
0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. communicatie. 

= = = = = = = = 
voorganger   ds. H.U. de Vries 
cantor/organist  dhr. B. ‘t Hart 
ouderling/lector mw. P.J. Versteeg 
diaken    dhr. D. Westra 
collectant   mw. C.B.C. van Zuilekom 

Volgende week zondag gaat ds. A. Sneep  
om 10.30 uur voor. 
= = = = = = =  
agenda voor de komende week 
ma. 30/8 14.00 uur  Film: Questcequ’on fait 
   Goede Herder  au bon Dieu 

woe. 1/9 9.00 uur  morgengebed 
   Goede Herder 

woe. 1/9 14.30 uur  gespreksgroep over 
   Pelgrimskerk  ‘Vreemdelingen’ 

vr. 3/9  16.30 uur  Kannen & Kruiken 
   18.00 uur  Kostje gekocht; 
   Pelgrimskerk  opgave bij Irene of Janny 

https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc


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


