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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, 

o. die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
a. en niet laat varen het werk  
 dat zijn hand begon. 

 
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: 
antifoon: lied 514b (cantor) 

psalm 66:1 en 5 (gemeente) 
antifoon: lied 514b (cantor) 

 

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. 

 
kyrie: lied 301k (I=voorg., II=allen) 
gloria (staande): lied 654:4 (een-na-laatste 

regel: ‘het licht dat Jezus Christus is’) en 6 
 

TEKST EN UITLEG 

gebed van de zondag 

lezing uit de profeten: Amos 9:11-15 (NBV21) 

lied: psalm 36:2 

lezing uit de brieven: 

   Kolossenzen 1:15-20 (NBV21) 



lied 161 (gemeente en cantor) 

lezing uit het evangelie: Johannes 1:14-17 en 

   2:1-11 (eigen vertaling) 

 

1:14 […] Het Woord is vlees geworden en het 

heeft onder ons verblijf gehouden als in een tent, 
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een 

heerlijkheid als van de eniggeborene afkomstig 
van de Vader, vol van genade en waarheid – 15 
Johannes getuigt van Hem; hij heeft geroepen, 

zeggend: ‘Deze was het van wie ik zei: “Die na 
mij komt, is mij vóór geraakt, omdat Hij eerder 

was dan ik”’ –  16 want uit zijn volheid hebben 
wij allen ontvangen, en wel genade óp genade; 
17 want de wet is door Mozes gegeven, de 

genade en de waarheid zijn door Jezus Christus 
gewórden. 

 
2:1 […] Er was een bruiloft te Kana in Galilea, en 
de moeder van Jezus was daar; 2 en ook Jezus 

en zijn discipelen waren tot de bruiloft genodigd. 
3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de 

moeder van Jezus tot Hem: ‘Ze hebben geen 
wijn.’ 4 En Jezus zei tot haar: ‘Wat heb Ik met u 
te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen.’ 5 

Zijn moeder zei tot hen die bedienden: ‘Wat Hij u 
ook zegt, doe dat!’  

6 Nu waren daar zes stenen watervaten 
neergezet volgens de reinigingsvoorschriften van 

de Joden, elk met een inhoud van twee of drie 
metreten. 7 Jezus zei tot hen: ‘Vul de vaten met 



water.’ En zij vulden ze tot boven toe. 8 En Hij zei 

tot hen: ‘Schep nú en breng het aan de 
opperceremoniemeester. En zij brachten het. 9 

Toen nu de opperceremoniemeester het water 
proefde, dat wijn geworden was – en hij wist niet, 
waar deze vandaan kwam, maar de bedienden 

die het water geschept hadden, wisten het – riep 
de opperceremoniemeester de bruidegom, en hij 

zei tot hem: 10 ‘Ieder mens zet eerst de goede 
wijn voor en wanneer men dronken geworden is, 
de mindere; ú hebt de goede wijn bewaard tot 

nú.  
11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de 

tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft zijn 
heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen 
geloofden in Hem. 

 
lied 516:4 en 5 

verkondiging 
lied 526:3 en 4 

 

AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING 

AMBTSDRAGERS 

afscheid 
(her)bevestiging 

lied 361:1, 2 en 5 

mededelingen 

GEBEDEN 
 
dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 



v Zo bidden wij samen: 

a: 

 
 
stil gebed  

Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
slotlied (staande): lied 518:1 en 3 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

 
orgelspel 

 

Toelichting op de 1e collecte 
Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in 
hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun 
land door Israël en tegen de daaruit 

voortvloeiende schendingen van mensenrechten 
en internationaal recht. En wil daarmee bijdragen 

aan het tot stand komen van een rechtvaardige 
vrede tussen Israël en de Palestijnen. De 



Palestijnse  bevrijdingstheologie biedt een 

alternatief voor de theologie van christenzionisten 
die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld 

rechtvaardigt.  

 

Toelichting op de 2e collecte - 

ondersteuning gemeenten 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden 
mensen actief: van missionair werkers tot 
diakenen en van musici tot jeugdwerkers. Het is 

belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. 
Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk zowel 

vrijwilligers als professionals met een groot 

aanbod aan trainingen. 
 

 
Aktie Vrijheidsbrief januari online 
Aktie Vrijheidsbrief januari online 

Graag vragen wij weer uw aandacht 
voor een online Aktie Vrijheidsbrief. 

Indien u op deze link 
https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties klikt (als dat niet lukt kunt 

1e collecte 2e Collecte 
Via weblink: 

tiny.cc/jan21collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/jan21collecte2 

overmaken op: 

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

Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Kairos-

Sabeel 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. ondersteuning 

gemeenten 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties


u de link kopiëren en in uw browser/zoekmachine 

plakken) ziet u alle acties die Amnesty op dit 
moment voert. U ziet daar foto’s met de namen 

van de mensen voor wie wij schrijven met het 
onderschrift “write for rights actie”. Dit zijn acties 
die voorheen werden aangeduid met “@stuur een 

mail!”. Als u een actie opent ziet u links een 
toelichting over de betreffende actie. Rechts hoeft 

u alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in 
te vullen en vervolgens op <verstuur mijn brief> 
te klikken. Doet u ook mee? 

 

 
voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B. ‘t Hart 

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

Volgende week zondag gaat ds. de Vries om 
10.30 uur voor. 

  

agenda voor komende week 

Di 18 - 14:00 bijbelkring 

Di 18 - 14:00 

Film:  Can You Ever forgive Me?  

Een waargebeurd verhaal over de 
celebrity-biografe Lee Israël. 

Vr 21 

15:00 tot 17:00 
Kannen en kruiken 

Wo 26 - 16:00 
pelgrimskerk 

Gemeentevergadering [‼] 



 
 
 
 

 

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 


