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ORDE VAN DIENST 
 3e zondag van de veertigdagentijd 

(‘Oculi’ (‘[mijn] ogen’), naar Psalm 25:15) 

 
 

 

 
 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

zondag 20 maart 2022 
 
 

In de muzikale dienst van deze zondag worden delen 
uit de Missa brevis Sancti Joannis de Deo (‘Kleine 

Orgelmesse’) van Joseph Haydn (1732-1809) ten 
gehore gebracht. 
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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:  lied 25a 

 
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 (koor):  
Kyrie eleison, Christe eleison, kyrie eleison. 
Heer, ontferm u; Christus, ontferm u; Heer, ontferm 

u.  
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Tekst en uitleg 
 
gebed van de zondag 
lezing uit de profeten: Daniël 7:7-14 

lied: psalm 96:5 en 7 
lezing uit de brieven: Kolossenzen 2:8-15 

lied: gezang 485 (Lvdk):1 (solo) en 2 (allen) 
 

 
  



4 

 

 
2  Gij enige bevrijde, 

die, toen Gij werd verzocht, 
uw ziel en zaligheid aan 

de duivel niet verkocht, – 
Gij hebt hem wedersproken, 

Gij hebt Gods woord volbracht, 
en zo hebt Gij verbroken 
de bankring van zijn macht. 

Nu zijn in uw nabijheid, 
o Christus, wij de vrijheid, 

de vrijheid van Gods kind’ren, 
het leven ingegaan, 
geen macht kan meer verhind’ren, 

dat wij voor God bestaan. 
 

lezing uit het evangelie: Johannes 12:20-33 
  beantwoord met lied 339b 
  (eerste maal: koor, tweede maal: allen) 

 
verkondiging 

stilte 
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geloofsbelijdenis (koor): 

 
Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 

Ik geloof in één God, 
de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de 
aarde, 

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 

Et in unum Dominum, Iesum Christum, 
Filium Dei unigenitum 
et ex Patre natum ante omnia saecula, 

En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God 

en uit de Vader geboren vóór alle tijden, 
 
Deum de Deo, Lumen de Lumine, 

Deum verum de Deo vero, 
genitum non factum, consubstantialem Patri, 

per quem omnia facta sunt, 
God uit God, Licht uit Licht, 
ware God uit de ware God, 

geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, 
door wie alles geschapen is, 

 
qui propter nos homines et propter nostram salutem 
descendit de caelis, 

et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine 
et homo factus est. 

die omwille van ons mensen en omwille van ons heil 
uit de hemel is neergedaald, 
en het vlees heeft aangenomen door de heilige Geest 

uit de maagd Maria 
en mens is geworden. 
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Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et 

sepultus est, 
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, 

et ascendit in caelum, 
sedet ad dexteram Patris. 

Hij is ook voor ons gekruisigd, heeft geleden onder 
Pontius Pilatus en is begraven, 
en is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften, 

en is opgevaren ten hemel, 
zit aan de rechterhand van de Vader. 

 
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et 
mortuos, 

cuius regni non erit finis. 
En Hij zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen 

de levenden en de doden; 
aan zijn rijk zal geen einde komen. 
 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit, 

qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, 
qui locutus est per prophetas. 
En (ik geloof) in de heilige Geest, die Heer is en levend 

maakt, 
die uit de Vader en de Zoon voortkomt; 

die met de Vader en de Zoon tegelijk wordt aanbeden 
en medeverheerlijkt, 
die gesproken heeft door de profeten. 

 
Et unam sanctam, catholicam et apostolicam 

ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 
En (ik geloof) één heilige, algemene en apostolische 

kerk. 
Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. 
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Et exspecto resurrectionem mortuorum 

et vitam venturi saeculi. Amen. 
En ik verwacht de wederopstanding van de doden 

en het leven van de komende eeuw. Amen. 
mededelingen 

 

GEBEDEN 
 
dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 
  voorg.  Zo bidden wij samen: 
  allen: 

    
 
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. 
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lofprijzing, uitlopend op (koor): 

Sanctus, sanctus, sanctus, 

Dominus, Deus sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
 

Heilig, heilig, heilig, 
Heer, God van de hemelse machten. 

Vol zijn de hemelen en de aarde van uw 
heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 
Hosanna in den hoge. 

  
 gedachtenis, na de instellingswoorden beaamd met 
het zingen van lied 393:2 en 3 

   
 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 (koor): 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis.  (2x) 
Agnus Dei,  

qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem.  
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Lam Gods, 
dat de zonden der wereld wegneemt, 

ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, 

dat de zonden der wereld wegneemt, 
geef ons vrede. 

 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER 

 
DANKZEGGING 
 

ZENDING EN ZEGEN 

 
slotlied: lied 556:2, 3 en 4 

 
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 om elkaar te ontmoeten 

en iets te drinken. 
 
========================== 
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Toelichting op de 1e collecte 

Een betere toekomst voor straatkinderen in 
Yogyakarta 

Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, 
woont op straat. "Ik was een gewoon kind, met een 

thuis en een fijn gezin,” vertelt zij. “Maar alles 
veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen 
vanwege gokschulden. Om geld te verdienen, moesten 

we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar 
school.” In Yogyakarta wonen veel kinderen, net als 

Anies, op straat. Medewerkers van de organisatie 
Dreamhouse zoeken kinderen op straat op en bouwen 
vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en 

muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier 
inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief 

willen verlaten is er een opvanghuis. Ook regelen ze dat 
de kinderen weer naar school kunnen. Vrijwilligers 
helpen de kinderen bij het leren. Dreamhouse doet ook 

aan preventie: ze probeert te voorkomen dat kinderen 
op straat belanden, onder andere door ouders te helpen 

hun gezin financieel te onderhouden. 

Toelichting op de 2e collecte Wijkwerk  
Eredienst en pastoraat in onze gemeente 

Jezus stelde niet de wetten en de regels , maar de liefde 
centraal. Omzien naar elkaar blijft actueel zolang er 

mensen zijn. Samen met onze pastores spreekt Jezus 
ons daar persoonlijk op aan. Elke dag opnieuw, ook in 
de huidige tijd. Uw bijdrage wordt besteed om pastores 

daarbij te helpen. 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
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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. Opgave bij Henk 

Stok (tel 6442570). 

 

Agenda 

22 maart 14:30 - gesprekskring 

22 maart 20.00 - Lezing ‘een nieuw wij in Nederland’ 

Op 3 April wordt mw. Ellen Kok, geestelijk verzorger in 

De Vreugdehof, bevestigd als ouderling met bijzondere 
opdracht: kerkelijk werker voor pastoraat in De 

Vreugdehof en Amsterdam- Zuidoost. 

 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/mrt22collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/mrt22collecte2 

overmaken op: 

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

Protestantse Gemeente 
Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 

yogyakarta 

overmaken op : 

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

Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. 

eredienst en pastoraat 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 
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voorganger: ds. H.U. de Vries 

Lector: mw. J.M. van Zanten 
Diaken: mw. M.J.C. Hellema 

Ouderling: dhr. G. Oud 
 

instrumentalisten : 
Daniel Lee, viool 1; Maria ’t Hart, viool 2; Kalle de 

Bie, cello; Rocus van den Heuvel, orgel 

 
zangers: 

Ireen van Bijnen, sopraan; Nelleco Aalders, alt; 
Walter Heeroma, tenor; Bert Schreuder, bas 

 

cantor-organist: 
Bert ’t Hart 

 
volgende week gaat ds. de Groot om 10.30 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 


