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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. Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,  
blijft dit huis leeg; 
wanneer Gij zelf niet met ons gaat, 

zijn wij vergeefs bijeen; 
wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 

weten wij geen raad. 
a.  Breng ons dan 

tot waar Gij zijt, 

tot voor uw lichtend aangezicht. 
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 

o.  Maak dan uw stem hoorbaar, 
ons lied waarachtig  



en ons gebed bezield.  
a.  Amen.  

 
introïtus: psalm 65:1 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. 

 

kyrie/gloria: lied 299e 
(I=voorg.; II=allen; gloria staande)  

 
TEKST EN UITLEG 

gebed van de zondag 
lezing uit de profeten: Jesaja 61:1-3 (NBV21) 

lied 871:3 en 4 
lezing uit de brieven: 2 Korintiërs 5:17-6:2 (eigen vertaling) 

 
5:17 […] Als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepping: 

het oude is voorbijgegaan; zie, het nieuwe is gekomen! 18 En 
dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door 
Christus, en die ons de bediening van de verzoening gegeven 

heeft, 19 dat wil zeggen, dat God in Christus de wereld met 
zichzelf aan het verzoenen was door hun hun overtredingen 

niet toe te rekenen, en dat Hij ons de boodschap van de 
verzoening heeft toevertrouwd.  
20 Namens Christus dus zijn wij gezanten, alsof God zelf door 

ons een oproep doet uitgaan. Wij smeken u namens Christus: 
laat u met God verzoenen! 21 Hij die geen zonde heeft 

gekend, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij 
zouden worden gerechtigheid van God in verbondenheid met 
Hem. 



6:1 Als Gods medewerkers dan roepen wij u inderdaad op de 
genade van God niet tevergeefs te ontvangen. 2 Want Hij 

zegt:  
‘In de tijd van het welbehagen heb Ik u verhoord 

en op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.’ 
Zie, nu is het de tijd van het welbehagen; zie, nu is het de dag 
van het heil! 

 

lied: gezang 436:4 (Lvdk) 

 

Komt gij allen, komt tot Hem. 
Weest niet meer bedroefd, verslagen. 

Jezus roept u, hoort zijn stem, 
kind’ren van zijn welbehagen, 

allen moogt gij tot Hem gaan, 
Jezus neemt de zondaars aan. 

 

lezing uit het evangelie: Lucas 4:14-22a (NBV21) 
lied 530:1 (cantor), 2 (allen), 3 (cantor) en 4 
  (allen) 

vervolg lezing uit het evangelie: Lucas 4:22b-30 
verkondiging 

lied 837:1 en 4 
 
mededelingen 

 



GAVEN EN GEBEDEN 

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

a: 

 
 
Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied (staande): lied 146c:1, 3 en 5 
wegzending 

zegen, beantwoord met: 
 

 
 

orgelspel 
 

 
Toelichting 1e collecte: Drugspastoraat 
Waar mensen elkaar ontmoeten, groeit ruimte en verlangen 

naar bezinning. We merken dat de behoefte aan het stilstaan 
bij het leven groot is en om bezinning vraagt. Hoe kan mijn 

leven met verslaving leefbaar blijven en hoe kan ik er zin aan 
geven of voor vinden? In de eigen zondagse diensten en in 

persoonlijke ontmoetingen zijn gebruikers en pastores hierover 
met elkaar in gesprek. Ook over de vraag wat de persoon en 



de boodschap van Jezus Christus voor ons kunnen betekenen 
in deze. 

 

Toelichting 2e collecte: Missionair werk 
In veel dorpen spelt de kerk nog altijd een belangrijke rol: als 
geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. 

De Dorpskerkbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine 
gemeenten daartoe een platform om kerk in, van en voor het 
dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) 

verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met 
anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn. 

 

 

Overige mededelingen 
Vanaf heden kunt u uw bijdragen voor de bloemen in de 

dienst op de wijkkas storten: 
NL 58 INGB 0000 6609 04 t.n.v. PGA-B, wijkkas Pelgimskerk, 

o.v.v. gift bloemen kerk. 
 

WOENSDAG 26 JANUARI om 16.00 UUR: 

Gemeentevergadering in de Pelgrimskerk. 
 
voorganger: ds. H.U. de Vries 

organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. L. Meyer 

diaken: dhr. R. Freijmuth 
lector: mw. P.J. Versteeg 
 

Volgende week zondag gaat ds. Pieterse om 10.30 uur voor. 

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. 

drugspastoraat 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v. missionair werk 

Contant geven kan 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 


