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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. 
 

drempelgebed: 
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 66:1, 2 en 5 

 
groet 
v. De Heer zij met u! 

a. ook met u zij de Heer! 
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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 en gloria: lied 299e (I = voorg., II = 

allen)  
 

Tekst en uitleg 
 

gebed van de zondag  
lezing uit de profeten: Jesaja 25:6-9 (NBV21) 

psalm 33:1 en 7 
lezing uit de brieven: 1 Petrus 1:3-9 (NBV21) 

lied 645:1, 2, 3 en 6 
lezing uit het evangelie: Johannes 21:1-19 

(eigen vertaling) 

 
1 Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan 

de leerlingen, aan de zee van Tiberias, en Hij 
openbaarde zich aldus: 

2 Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, 
die Tweeling genoemd werd, en Nathanaël, die 

van Kana in Galilea was, en de zonen van 
Zebedeüs en twee anderen van zijn leerlingen. 

3 Simon Petrus zei tot hen: ‘Ik ga vissen.’ Zij 
zeiden tot hem: ‘Wij gaan ook met je mee.’ Zij 

gingen naar buiten en gingen in het schip, en 
in die nacht vingen zij niets. 

4 En toen het reeds morgen geworden was, 
stond Jezus aan de oever; de leerlingen wisten 
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echter niet dat het Jezus was. 5 Jezus dan zei 

tot hen: ‘Jongens, jullie hebben zeker geen vis 

voor bij het brood?’ Zij antwoordden Hem: 
‘Nee.’ 6 En Hij zei tot hen: ‘Werp aan de 

rechterkant van het schip het net uit, en jullie 
zullen vinden.’ Zij dan wierpen het uit, en ze 

waren niet meer in staat het op te trekken 
vanwege de menigte vissen.  

7 Toen zei die leerling van wie Jezus hield tot 
Petrus: ‘Het is de Heer!’ Toen Simon Petrus 

gehoord had dat het de Heer was, omgordde 
hij zich met zijn bovenkleed – want hij was 

naakt – en wierp zich in de zee. 8 De andere 
leerlingen echter kwamen met het scheepje – 

want zij waren niet ver van het land, maar zo’n 
tweehonderd el –, het net met de vissen 

meeslepend. 

9 Toen zij dan aan land gegaan waren, zagen 
zij er een kolenvuur liggen, en vis daarop 

liggend en brood. 10 Jezus zei tot hen: ‘Breng 
van de vissen die u nu gevangen hebt.’ 11 

Simon Petrus dan klom aan boord en trok het 
net op het land, vol grote vissen, 

honderddrieënvijftig. En ofschoon het er zoveel 
waren, raakte het net niet gescheurd.  

12 Jezus zei tot hen: ‘Kom ontbijten.’ En 
niemand van de leerlingen durfde bij Hem na 

te vorsen: ‘U, wie bent u?’, omdat ze wisten 
dat het de Heer was. 13 Jezus kwam en nam 

het brood en gaf het hun, en de vis evenzo. 14 
Dit was reeds de derde keer dat Jezus zich 

openbaarde aan zijn leerlingen, nadat Hij was 

opgewekt uit de doden. 
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15 Toen zij dan ontbeten hadden, zei Jezus tot 

Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb 

je Mij lief, meer dan dezen?’ Hij zei tot Hem: 
‘Ja, Heer, Ú weet dat ik van U houd.’ Hij zei tot 

hem: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Hij zei hem 
opnieuw, voor de tweede maal: ‘Simon, zoon 

van Johannes, heb je Mij lief? Hij zei tot Hem: 
‘Ja, Heer, Ú weet dat ik van U houd.’ Hij zei 

hem: ‘Hoed mijn schapen.’ 17 Hij zei hem voor 
de derde maal: ‘Simon, zoon van Johannes, 

houd je van Mij?’ Petrus werd bedroefd, omdat 
Hij hem voor de derde maal zei: ‘Houd je van 

Mij?’ En hij zei tot Hem: ‘Heer, alles weet U; Ú 
is bekend dat ik van U houd.’ Jezus zei tot 

hem: ‘Weid mijn schapen.  
18 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je, toen je 

jonger was, was je gewoon jezelf te omgorden 

en te lopen waar je maar wilde. Maar wanneer 
je oud geworden bent, zul je je handen 

uitstrekken, en een ander zal je omgorden en 
brengen waar je niet heen wilt.’ 19 Dit dan zei 

Hij om aan te duiden met wat voor dood hij 
God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd 

had, zei Hij hem: ‘Volg mij!’ 
 

lied 649:1, 3, 5 en 6 
uitleg en verkondiging 

lied: gezang 314 (Lvdk):1, 2 en 4 
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2  Gezanten gaan door alle landen, 
een heil’ge opdracht drijft hen voort, 

zij vrezen strijd noch smaad noch banden, 
zij houden vast aan Jezus’ woord. 

Het mart’laarsbloed is ’t zaad der kerk, 
de wasdom is des Heren werk. 
 

4  Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Eén kudde, één Herder is beloofd. 

De volken buigen zich te gader 
voor Jezus Christus, aller Hoofd! 
Dat toch de dag des heils verscheen, 

dan worden aard’ en hemel één! 

 

mededelingen 
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GEBEDEN 

dankgebed 

 
voorbeden, steeds besloten met: 

 v.   Zo bidden wij samen: 
 a.   lied 368f 

 
stil gebed 

Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
slotlied (staande): lied 616:1 t/m 4 (allen) + 

slothalleluja (cantor) 
 

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 eerste collecte: 
Stop Poverty. 
Dit is de laatste van de drie wijkdoelcollectes  

voor Stop Poverty. Zij voeren diverse projecten 
uit in Mozambique, India, Zuid-Afrika en 

Oeganda. Het betreft o.a. projecten ter 
bestrijding van armoede ,zorg voor schoon 

drinkwater, medische hulp, werkgelegenheid, 
kinderopvang en landbouw met microcredit. Er 

wordt gestreefd naar zelfredzaamheid en 
duurzaamheid in samenwerking met lokale 

organisaties. Er is in vijftien jaar heel veel tot 
stand gebracht, waarbij de uitspraak van Nelson 

Mandela tot richtsnoer dient: Het overwinnen 
van armoede is niet een daad van liefdadigheid, 

maar van gerechtigheid.!!  

 

Toelichting op de tweede collecte: 
Communicatie in onze gemeente 
 
In deze tijd is de kerk geen 

vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 

doelen en ons werk nog actiever onder de 
aandacht van de mensen brengen. In de jonge 

Kerk was het trouwens niet heel anders: Paulus 
ging op de Areopagus staan. In deze tijd is 

internet een belangrijke plek waar mensen 
samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan 

vormen. Maar ook op andere manieren willen 
we met de mensen om ons heen 

communiceren. Met de opbrengst van deze 
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collecte wordt onder andere het onderhouden 

van de websites betaald. 

 
Agenda 
Dinsdag 3 mei – 14:00 – Goede Herder 

film Una Giornata  Particulare met Sophia 

Loren en Marcello Mastroïani. De film kreeg 

ooit 2 Oscars. 
Dinsdag 3 Mei – 14.30 

gesprekskring 
Vrijdag 6 mei – 16:00 verzamelen – 

Pelgrimskerk 
Kannen en Kruiken en maaltijd bij de 

Colombiaan (achter de kerk) Opgeven voor 
woensdag bij Wil (6427703) of Irene 

(6428243) 
 

  

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/mei22collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/mei22collecte2 

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. 
Communicatie 

Contant geven kan via de mandjes bij de 

uitgang. 
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Voorganger: ds. H.U. de Vries 

organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. S. Langbroek 

diaken: mw. A.G. visser 
lector: mw. J.M. van Zanten 

 

 

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 


