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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. 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 44: 1 en 11 
 

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  
 redt van de dood. 

kyrie en gloria:  
Kyrië =gesproken gebed 
Gloria: lied 648 

 



TEKST EN UITLEG 

gebed van de zondag 
lezing uit de profeten: Ezechiël 37: 15-28  
lied 763: 1, 4 en 5 

lezing uit de brieven: Hebreeën 9: 11-15  
lied: 754: 1 en 3 

 
lezing uit het evangelie: Johannes 11: 45-54  
acclamatie: 339a 

verkondiging 
lied 835: 1,3,4 

 

MEDEDELINGEN EN GEBEDEN 
mededelingen 
 

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met: 

  voorg.  Zo bidden wij samen: 
  gem.  

  
stil gebed 

Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 

slotlied (staande): lied 871 

 



wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

 
 
orgelspel 
 

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

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw 

collectebijdragen kunt deponeren. Hartelijk dank! 

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

 
Toelichting eerste collecte: Stop Poverty 
De 3 komende wijkdoelcollecten worden bestemd voor 

Stop Poverty. Zij voeren diverse projecten uit in 
Mozambique, India, Zuid-Afrika en Oeganda. Het betreft 
o.a. projecten ter bestrijding van armoede, zorg voor 

schoon drinkwater, medische hulp, werkgelegenheid, 
kinderopvang en landbouw met microcredit. Er wordt 

gestreefd naar zelfredzaamheid en duurzaamheid in 
samenwerking met lokale organisaties. De visie van Stop 

Poverty sluit aan bij de uitspraak van Nelson Mandela dat 
armoede door mensen is gemaakt en door mensen moet 
worden opgelost. 

 
Toelichting tweede collecte: Vormings- en 

toerustingswerk in onze gemeente 



Ook voor het komende seizoen wil onze gemeente weer 
een bron van inspiratie zijn d.m.v. lezingen en het 

houden van kringen. Dit gebeurt alles onder voorbehoud 
van wat er mogelijk is, in het kader van een afwisselend 

programma ”Leren en Bezinnen”. Het is voor alle 
gemeenteleden en geïnteresseerden in Amstelveen en 
Buitenveldert. De opbrengst van deze collecte is onder 

andere voor deze activiteiten bestemd. 

 

Agenda 

Donderdag 1 maart - 14:00 
   Bijbelkring 

 
Vrijdag 4 maart - 15.00 uur 

viering van Wereldgebedsdag 

Aansluitend (16.30) : Kannen en Kruiken en Kostje 
Gekocht. Opgeven voor de maaltijd: uiterlijk 28 

februari bij Wil of Janny 
 

dinsdag 22 maart: Een nieuw wij in Nederland 

 
1e collecte 

2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/feb22collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/feb22collecte2 

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

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

Poverty 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 
Vorming en toerusting 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 



 

mededelingen 
Een nieuw wij in Nederland 

Het Nederlandse landschap is versnipperd geraakt in 
politiek, etnisch en religieus opzicht. 
Hoe komen we tot een “nieuw wij”? Hoe kunnen we de 

verschillen verbinden? 

Manuela Kalsky wil op dinsdag 22 maart om 20.00 uur 

in de Pelgrimskerk daarop antwoorden vinden, samen 
met ons. 
Zie voor meer informatie de folder in de kerk. 

Opgave bij Henk Stok (tel 6442570). 

 
voorganger: ds. B.E. de Groot 
organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: dhr. D. Westra. 
lector: mw. J.M. van Zanten 

 
Volgende week zondag gaat ds. de Vries 10.30 uur 

voor. 
 
 

 

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 

 


