
  

ORDE VAN DIENST 
2e zondag van Pasen 

 

 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente 

Buitenveldert 
24 april 2022 

 
OPGANG 
orgelspel 
aansteken van de kaarsen  
stilte 
 
bemoediging: 
o. Onze hulp is in de Naam van de Levende 

God, 
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. We komen bij u met onze zorgen en 
onze 

vreugde. Met blijdschap over de 
opwekking van Jezus uit de dood, die we 
nog maar zo kort geleden vierden, en 
met zorgen over de wereld waarin we 
leven. 
Help ons dat die vreugde in ons blijft en 
ons moed geeft voor wat er ook maar 
komen gaat. 

a. Amen. 
 
introïtus: Psalm 111: 1, 6 

 
groet 
v. De Levende zij met u. 
a. ook met u zij de Levende God. 
 
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. 
 



  

gebed 
Kyrië en Gloria: 299e 
I=kerkgangers bij het orgel, II=allen 
bij het gloria gaan we staan 
TEKST EN UITLEG 
 
gebed  
1e schriftlezing: Openbaringen 1: 12b-20 
lied:  
 
Witte zwanen, zwarte zwanen, 
Wie gaat er mee naar het Engel-land 
varen? 
Het Engel-land is gesloten, 

De sleutel is gebroken. 
Is er dan geen timmerman 
Die de sleutel maken kan? 
Laat doorgaan, laat doorgaan 
Wie achter was, mag voorgaan! 

 
2e schriftlezing: Lucas 24: 13-35 
lied 653: 1,3,7 
verkondiging 
stilte 
lied 657: 1, 3, 4 
 



  

GEBEDEN 
 

mededelingen 
 

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

a: 

 
stil gebed  
Onze Vader 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied:632  
 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 
 



  

 
 

orgelspel 
 

 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en iets te drinken. 
 
Concert Marigold piano kwartet 
U kunt na de dienst om 12 uur een kort 

concert van het strijkerstrio o.l.v. Runia ’t 
Hart bijwonen in de kerkzaal. Er worden 
werken van van Mozart, Schumann, Brahms 
en Bridge ten gehore gebracht. Gratis 
toegang. 
 
Toelichting eerste collecte: 
Stichting Stap Verder  
In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost 
wonen zo’n 135 nationaliteiten. De helft van 
hen is eerste- 



  

generatieallochtoon. Velen spreken geen 
Neder-lands en verdwalen in het woud van 
instanties. Midden in de Bijlmer staat het 
diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap 
Verder’. ‘Stap Verder’ heeft spreekuren, 
verwijst mensen door naar instanties en 
biedt taallessen. Voor €30,- kan er een 
nieuw lesboek worden gekocht. Helpt u deze 
mensen mee om een toekomst op te 
bouwen? 
 
Toelichting op de tweede collecte: 
Eredienst & pastoraat in onze 
gemeente 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen – 
Buiten-veldert (Kruiskerk, Paaskerk en 
Pelgrimskerk), zijn we dankbaar dat we uit 
Gods liefde mogen leven en die al delend 
mogen geven. Daar zetten we ons 
gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse 
vieringen en door om te zien naar elkaar en 
naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun 
door een gift aan deze collecte. 
  



  

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.  Stap 

verder 

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. 
 

Voorganger: ds. S. van der Hoek 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. R. Freijmuth 
lector: mw. P.J. Versteeg 

 
Volgende week zondag gaat ds. H.U. 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 


