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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 (Jaap Zijlstra):  
 

o. U hebt uw handen vuil gemaakt 

aan onze voeten. 



Wij overwegen nog 
of wij wel samen met U 

aan één tafel zullen gaan. 

 
a. Breng ons te binnen 

het gebroken brood, 
het geheim van het graan: 

het geeft zich aan de aarde, 
sterft, 

breekt uit in leven. 
 

o. En laat ons niet ontgaan 
de klare wijn 

van uw woorden; 
maak ons tot ranken  

aan U, 
Wijnstok van liefde. 

 

a. Wij zijn maar vluchtige mensen. 
 Laat ons weer wonen 

 onder één dak, 
 breng ons weer thuis, 

 bij U aan tafel. 
 Amen. 

 
introïtus: psalm 65:1 en 2 

groet 
v De Heer zij met u. 

a ook met u zij de Heer. 

 



TEKST EN UITLEG 
 

gebed 
lezing uit de thora: Exodus 12:1-14 

psalm 81:3, 5 en 8 
lezing uit het evangelie: Johannes 13:1-17 

lied 339f 
overdenking 

lied 569 
 

GEBEDEN 
dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met: 

  v.  Zo bidden wij samen: 
  a.  lied 367k 

stil gebed 

afsluiting 
 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 

nodiging 

inzettingswoorden 

lofprijzing: 
 

v. Wij zegenen U, Vader,  
vanwege de heilige wijnstok David, uw 

knecht,  
waaraan Gij ons deel hebt gegeven  

door Jezus, uw dienaar.  
a. U zij de heerlijkheid in alle eeuwen!  



 
v. Wij zegenen U, Vader,  

vanwege de volheid van leven,  

waaraan Gij ons deel hebt gegeven  
door Jezus, uw dienaar.  

a. U zij de heerlijkheid in alle eeuwen!  
 

v. Zoals dit brood, dat wij breken,  
verstrooid was over de bergen  

en werd samengebracht en één is 
geworden,  

breng zo uw gemeente bijeen in uw rijk  
van de einden der aarde.  

a. Want U is de heerlijkheid en de 
kracht,  

door Jezus Messias, 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Onze Vader 
gebed om de Geest 

lied 393 
gemeenschap van brood en beker 

dankgebed 

AFSLUITING 

slotlied: psalm 116:1, 3 en 6 

slotlezing: Johannes 13:21-27 en 30 
avondgebed 

 

 



We verlaten de kerk in stilte. De dienst wordt 

morgenavond voortgezet. 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u 

uw collectebijdragen kunt deponeren. 
Hartelijk dank! 

 
 
 

 
 
 

Toelichting op de 1e collecte: 

Kerkwebradio  
Door de Kerkwebradio is het mogelijk om thuis 

de kerkdienst mee te kunnen luisteren. Dit 
wordt zeer op prijs gesteld door mensen die 

door ouder- dom en/of ziekte niet meer naar 

de dienst kunnen komen. De diaconie stelt de 
benodigde kastjes gratis beschikbaar en 

betaalt ook de onderhoudskosten van de 
kastjes. De gebruiks- kosten van ongeveer 

€7,- worden zo mogelijk door de luisteraar zelf 
betaald. Om de kastjes kosteloos te blijven 

leveren vragen we vandaag uw bijdrage.  
 

Toelichting op de tweede collecte: 
Eredienst en pastoraat in onze gemeente 

Deze Stille Week, waarin we de lijdensweg en 
kruisiging van de heer Jezus Christus 

herdenken, is voor ons vooral een tijd van 
bezinning. Zo gaan we samen op weg van 



donker naar licht, op weg naar Pasen. Door de 
activiteiten die hierop zijn gericht willen we 

een plek van betekenis blij- ven voor mensen 

in Amstelveen en Buitenveld-ert. Uw gift geeft 
hieraan betekenis. Dank u wel. 

 
1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/apr22collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/apr22collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v.  
kerkwebradio 

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. 

 
Diensten deze week 
Vrijdag 15 april om 19.30 uur 

   Cantatedienst - ds. H.U. de Vries 
Zaterdag 16 april om 19.30 uur 

   Taizéviering – mw. P.J. Versteeg 
Zondag 10.30 uur 

   Paasviering - ds. H.U. de Vries 
 

voorganger: ds. H.U. de Vries 

organist: dhr. D. Visser 
ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. J.A. Schuijt 

 



 
 

 

 
 

 

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 


