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OPGANG 

 
orgelspel 

aansteken van de kaarsen  
 

o.  Onze hulp is in de naam van de Heer  
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o.  U, die er voor ons bent en ons elkaar 
     gegeven hebt, schep ons een hart  

a.  doorzichtig en zuiver, 
o.  geef ons een geest 

a.  vast en moedig, 



o.  dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon 
     voor ons uitging. 

a.  Breng ons terecht, God, 
o.  breng ons weer thuis en doe ons wonen 

     in uw zegen. 
a.  Amen 

 
introïtus:  psalm 122: 1 en 2 

 
groet 

v. De Heer zij met u. 
a. ook met u zij de Heer. 

 
inleiding op het kyrie: 

v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen 

voor de nood van de wereld  
a. want zijn barmhartigheid  

 redt van de dood. 
 

kyrielied: 547: 2 t/m 6 
Kyrië =gesproken gebed en dan gezongen 547 

 
TEKST EN UITLEG 

 
gebed van de zondag 

lezing uit de profeten: 2 Kronieken 36: 14-23 
   (NBV21) 

lied 546 
lezing uit de brieven: 2 Korintiërs 5: 14-21 

   (NBV21) 



muzikaal moment 
lezing uit het evangelie: Lucas 15: 11-32 

   (NBV21) 
lied: 185 

verkondiging 
lied: 816 

 
mededelingen 

 
GEBEDEN 

 
dankgebed  

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

a: 

stil 

gebed  

Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied: lied 538 
 

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. 
 

Toelichting op de eerste collecte:  

Rudolphstichting en De Glind – die horen bij 
elkaar 

Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan 

de Rudolphstichting. Al vanaf haar ontstaan zet de 

Rudolphstichting zich in voor de opvang van 
kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. 

In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland 
met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. 

Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en 
Jeugddorp De Glind. Anno nu biedt De Glind de 

combinatie van het gewone dorpsleven met 
woonopvang in gezinshuizen; de ‘kracht van het 

gewone leven’. Kinderen kunnen in deze kleine, 

https://www.rudolphstichting.nl/organisatie/ontstaan/


hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn 
en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. 

Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn 
onderwijs, vrijetijd en (speel)voorzieningen 

afgestemd op hun behoeften 

Toelichting op de tweede collecte: Missionair 
werk kliederkerk (40 dagentijd) 

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk 
voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van 

kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan 

spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van 
alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger 

ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, 
leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met 

de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij 

kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en 
liefde. 

 

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.  

Rudolphstichting 

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. 

 
Agenda 

1 april - 16:30 

  Kannen en Kruiken met maaltijd  
29 maart - 14:00 

  Bijbelkring 
 

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. 
 

 
voorganger: ds. B.E. de Groot 

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

diaken: dhr. R. Freijmuth 

lector: mw. P.J. Versteeg 
 

Volgende week zondag gaat ds. de Vries om 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  

 

Wijkkas:NL58INGB0000660904 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 

inzake wijkkas Pelgrimskerk 


