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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.  Eeuwige God,  
   wij die U nooit hebben gezien, 

a.  zie ons hier staan; 
o.  wij die van U hebben gehoord, 

a.  hoor Gij ons aan.          
o.  Uw Naam is dat Gij mensen helpt –   

a.  wees onze hulp,  
o.  en dat Gij alles hebt gemaakt – 

a.  maak alles nieuw, 
o.  en dat Gij ons bij name kent – 

a.  leer ons U kennen, 
o.  die Bron van leven wordt genoemd – 

a.  doe ons weer leven, 
o.  die hebt gezegd: Ik zal er zijn – 

a.  wees hier aanwezig. 

     Amen. 
 

introïtus: psalm 43:1, 3 en 4 
 

groet 
v. De Heer zij met u. 

a. Ook met u zij de Heer. 
 

inleiding op het kyrie en gloria: 
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v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen 

a want zijn barmhartigheid  
 redt van de dood. 

 
kyrie: lied 301b (I = cantor, II = allen) 
 

Tekst en uitleg 
 

gebed van de zondag 

lezing uit de profeten: Ezechiël 19:10-14a 
lied: psalm 80:4 en 5 

lezing uit de brieven: 1 Johannes 4:7-12 
lied: gezang 451:2 (Lvdk) 
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Alzo lief had God de wereld, 

dat Hij zijn geliefde Zoon 
voor de afgevallen wereld 

overgaf aan smaad en hoon. 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 

schonk de Vader ons genâ, 
leed de Zoon op Golgotha, 

stierf voor ons, die zondaars waren: 
God is liefd’, o englenstem, 

mensentong, verheerlijk Hem! 
 

lezing uit het evangelie: Johannes 15:1-17 
(eigen vertaling)  

 

1 Ík ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 
wijnbouwer. 2 Elke rank in Mij die geen vrucht 

draagt, die neemt Hij weg, en elke die vrucht 
draagt, die reinigt [snoeit] Hij, opdat ze meer 

vrucht draagt. 3 Jullie zijn al rein door het woord 
dat Ik tot jullie gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en 

Ik [blijf] in jullie. Zoals de rank geen vrucht kan 
dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, 

zo ook jullie niet als jullie niet in Mij blijven. 5 Ík 
ben de wijnstok, jullie de ranken. Degene die in 

Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunnen jullie niets doen. 6 Als 

iemand niet in Mij blijft, wordt hij 
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buitengeworpen als de rank, en hij verdort, en 

men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij 
worden verbrand. 7 Als jullie in Mij blijven en 

mijn woorden in jullie blijven, wat jullie maar 
willen, vraag het en het zal jullie ten deel vallen. 

8 Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat jullie 
veel vrucht dragen en [zo] Mij tot leerlingen zijn.  

9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik 
jullie liefgehad; blijf in mijn liefde. 10 Als jullie 

mijn geboden in acht nemen, blijven jullie in 
mijn liefde, zoals Ík de geboden van mijn Vader 

in acht heb genomen en blijf in zijn liefde. 11 Dit 
heb Ik tot jullie gesproken, opdat mijn blijdschap 

in jullie zal zijn en jullie blijdschap volkomen 
wordt.  

12 Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben 

zoals Ik jullie heb liefgehad. 13 Een grotere 
liefde heeft niemand dan deze, dat iemand zijn 

leven inzet voor zijn vrienden. 14 Jullie zijn mijn 
vrienden, als jullie doen wat Ik jullie gebied. 15 

Niet meer noem ik jullie slaven, omdat de slaaf 
niet weet wat zijn heer doet; maar jullie heb ik 

vrienden genoemd, omdat Ik alles wat Ik van de 
Vader heb gehoord jullie bekendgemaakt heb. 

16 Niet júllie hebben Míj uitgekozen, maar Ík heb 
júllie uitgekozen en jullie ertoe bestemd dat jullie 

heengaan en vrucht dragen, en [dat] je vrucht 
blijft, opdat wat jullie maar aan de Vader vragen 

in mijn Naam, Hij het jullie zou geven. 17 Dit 
gebied ik jullie, dat jullie elkaar liefhebben.  

 

lied 656 
verkondiging 
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stilte 

lied 838:1 en 4 
mededelingen 

 

BEVESTIGING OUDERLING-KERKELIJK 

WERKER 
 
inleiding  

presentatie 
vragen 

bevestiging en zending 
vraag aan de gemeente:  

 
v.   Gemeente, ziehier uw nieuwe ouderling 

kerkelijk werker. Belooft u haar met liefde 

en respect in uw midden te ontvangen? 
Wilt u haar dragen in uw gebeden en met 

haar meewerken aan de opbouw van 
Christus’ kerk? 

Wat is daarop uw antwoord? 
g.  Ja, van harte. 

 
lied 912:1, 2, 3 en 6 

 
Gebeden  
 

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met: 

 voorg. Zo bidden wij samen: 

 allen  
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stil gebed 

Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied: lied 653:1, 5 en 7 

 
wegzending 

zegen, beantwoord met: 
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Toelichting op de 1e collecte 

Wijkdoel – Stop Poverty, 

Dit is de 2e wijkdoelcollecte voor Stop Poverty. 
Deze organisatie werkt in Mozambique, India, 

Zuid-Afrika en Oeganda. Het betreft projecten 
ter bestrijding van armoede, met behulp van 

educatie, watervoorziening, medische hulp, 
werkgelegenheid, kinderopvang en landbouw 

met microkrediet .Er wordt gestreefd naar 
zelfredzaamheid en duurzaamheid. Dat betekent 

ook opleiding en training van lokale mensen in 

samenwerking met lokale organisaties. Er is 
inmiddels veel tot stand gebracht met als 

richtsnoer een uitspraak van Nelson Mandela: 
Het overwinnen van armoede is niet een daad 

van liefdadigheid, maar van gerechtigheid! 
  

Toelichting op de 2e collecte Wijkwerk 
Pelgrimskerk 

Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De 
opbrengst gaat naar onze wijkkas. De 

bestemming is onder andere voor: bloemen in 
de kerk en voor zieken, onze website, de 

liturgieën. Alvast hartelijk dank voor uw gift 
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Oproep voor plantjes & stekjes. 

Inzamelmoment: palmzondag 10 april 

Studentenwerkers Froukje en André van de Kas 

Uilenstede organiseren op 20 april een 

plantjes/stekjes ruil event in de Kas. Studenten 

kunnen hun plantjes & stekjes ruilen en de 

studentenwerkers hopen met studenten in 

gesprek te gaan over het thema ‘nieuw leven.’ 

Voor dit evenement zijn de studentenwerkers op 

zoek naar overgebleven plantjes & stekjes.  

Heeft u stekjes of plantjes over en mogen deze 

gebruikt worden voor het ruil event, neem deze 

dan op palmzondag 10 april mee naar de 

kerkdienst. De studentenwerkers zullen ervoor 

zorgen dat ze in de Kas terecht komen. Hartelijk 

dank! 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/apr 
22collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/apr22collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 

5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse 
Gemeente 

Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v.  

Wijkdoel 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 31 

65 23 t.n.v. 

Protestantse 
Gemeente 

Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. 

Wijkwerk 

Contant geven kan via de mandjes bij de 

uitgang. 
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AGENDA 

Dinsdag 5 april – 14.30: gesprekskring 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
Lector: mw. J.A. Schuijt 

ouderling: dhr. G. Oud 
diaken: dhr. D. Westra 
 

 

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 


