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OPGANG 
 
orgelspel 

aansteken 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 

 

o  Heer, God die wij zoeken, 

    op een onverwachte wijze bent U ons 
    nabijgekomen 

a  in de weerloosheid van een Kind 

o  met de naam ‘die mensen redt’, 

a  als een geschenk uit de hemel 

o  een kind dat uw weg verstaat als geen ander 

a  als een mens die ons voorgaat in ons 

    dienen, in ons bidden, in onze  
    toewijding. 

    Amen 

 

introïtus psalm 72: 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 

voor de nood van de wereld  
en laat ons zijn Naam prijzen, 

a want zijn barmhartigheid  

 kent geen einde! 

 

gebed om ontferming 

kyrie: lied 301k 

gloria: lied 975: 1 en 2 (staande) 
 

TEKST EN UITLEG 

 



gebed 

lezing uit de Profeten: Jesaja 60: 1-6 

zingen: lied 498: 1 , 2 

lezing uit de Brieven: Efeziërs 3: 1-12 

zingen: lied 498: 3, 4 

lezing uit het Evangelie: Matteüs 2: 1-12 

zingen: lied 498: 5 

verkondiging 

stilte 

zingen: lied 509 

 

GEBEDEN 
 

mededelingen 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met:  

v Zo bidden wij samen 

a (lied 368c) 

stil gebed  

Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 



slotlied: 526: 1 en 4 

 

wegzending 

zegen 
 

orgelspel 
 

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

 

U kunt uw collecte bijdrage in de mandjes bij de 
uitgang deponeren. Tevens staat daar het 

bloemenbusje voor een bijdrage aan de bloemen 

in de dienst. 

 

Toelichting op de 1e collecte: 

Zorg en hulpverlening in Amstelveen-

Buitenveldert 
U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel 
mensen financieel treft, ook in Amstelveen – 

Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een 

luisterend oor bieden en hen adviseren en 

doorverwijzen naar de juiste instanties. Of hen 

financieel een stukje op weg helpen. Tegelijk 

worden zo de maatschappelijke problemen 
gesignaleerd en doorgegeven aan overheid en 

samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen 

weer zelf het heft in handen te nemen. 

 

 

Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk 
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De 
opbrengst gaat naar de wijkkas. De bestemming 

is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor 



zieken, het bijhouden van onze website, de 

liturgieën.  Wij rekenen op uw gift. 

 
 

 

 
voorganger: mw. P.J. Versteeg 

organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: mw. J.M. van Zanten 

diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. J.M. van Zanten 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/jan22collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/jan22collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. zorg in 

de buurt 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 3165 23, 

t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v.  

Wijkwerk 

Contant geven via de mandjes bij de uitgang. 

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 


