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ORDE VAN DIENST 
6e paaszondag 

 
 

 
 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

22 mei 2022 

 

 
In de cantatedienst van vanmorgen wordt ‘O sing 
unto the Lord’ van de Engelse componist Henry 

Purcell (1659-1695) ten gehore gebracht. 
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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.  Almachtige God, 
     voor U liggen alle harten open, 

     alle verlangens zijn U bekend 
     en geen geheim is voor U verborgen. 

     Zuiver de overleggingen van ons hart 
     door de ingeving van uw heilige Geest, 

     zodat wij U van harte liefhebben 
     en grootmaken uw heilige Naam. 

a.  Amen. 

 
introïtus: psalm 95:1 en 3 

 
groet 

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

 
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. 
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kyriegebed: 
Kyrie en gloria: lied 299e (I = voorg., II = allen; 

gloria staande) 
 

Tekst en uitleg 
 
gebed van de zondag 

lezing uit de psalmen: Psalm 96 
lied: psalm 96:1 

lezing uit het evangelie: Johannes 14:18-19, 23b, 
27-28 

beantwoord met lied 339a 
verkondiging 

stilte 

 
koor: ‘O sing unto the Lord’ (Henry Purcell; tekst: 

Psalm 96:1-6, 9-10) 
 

O sing unto the Lord a new song. 
Alleluia. 

O, zing voor de Heer een nieuw lied. 
Halleluja. 

 
Sing unto the Lord, all the whole earth. 

Alleluia. 
Zing voor de Heer, heel de aarde. 

Halleluja. 
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Sing unto the Lord, 
sing unto the Lord and praise his name; 

be telling of his salvation from day to day. 
Zing voor de Heer, 

zing voor de Heer en prijs zijn naam; 
vertel over zijn heil van dag tot dag. 

 
Declare his honour unto the heathen, 

and his wonders unto all people. 
Maak zijn heerlijkheid bekend aan de heidenen 

en zijn wonderen aan alle mensen. 
 

Glory and worship are before him, 
power and honour are in his sanctuary. 

Majesteit en aanbidding zijn voor zijn aangezicht, 

kracht en ereblijk zijn in zijn heiligdom. 
 

The Lord is great, and cannot worthily be praised; 
he is more to be feared than all gods. 

As for the gods of the heathen, they are but idols, 
but it is the Lord that made the heavens. 

De Heer is groot en kan niet naar behoren worden 
geprezen; 

Hij moet gevreesd worden boven alle goden. 
Wat de goden van de heidenen betreft: zij zijn 

slechts afgoden, 
maar het is de Heer die de hemelen gemaakt 

heeft. 
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O worship the Lord in the beauty of holiness, 
let the whole earth stand in awe of him. 

O, aanbid de Heer in zijn heilige pracht, 
laat de hele aarde vervuld staan van ontzag voor 

Hem. 
 

Tell it out among the heathen that the Lord is 
King: 

‘The Lord is King, the Lord is King, is King, the 
Lord is King’, 

and that t’is He who hath made the round world 
so sure that it cannot be moved: 

‘’Tis He, ’tis He, ’tis He who hath made the round 
world 

so sure that it cannot be moved’, 

Verkondig het onder de heidenen dat de Heer 
Koning is: 

‘De Heer is Koning, de Heer is Koning, is Koning, 
de Heer is Koning’, 

en dat Hij ’t is die het wereldrond zo vast 
gemaakt heeft 

dat het niet kan wankelen: 
‘Hij is ’t, Hij is ’t, Hij is ’t die het wereldrond zo 

vast gemaakt heeft 
dat het niet kan wankelen’,  

 
and how that he shall judge the people 

righteously.  
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en hoe Hij de mensen rechtvaardig zal oordelen. 
 

Alleluia. Amen. 
Halleluja. Amen. 

 

mededelingen 

GEBEDEN 

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met: 

 voorg. Zo bidden wij samen: 
 allen  

  
stil gebed 
Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 

slotlied: lied 648 

 
wegzending 

zegen, beantwoord met: 
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orgelspel 

 

 
Toelichting op de 1e collecte: 

Stichting Anna Poot 
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral 

in Afrika- laat nog veel te wensen over. Nog steeds 
is er een tekort aan geschoolde artsen, 

verpleegkundigen, verzorgenden, paramedisch 
personeel en verloskundigen. Als gevolg van het 

artsentekort komt er een aanzienlijk deel van de 

preventie, diagnostiek en behandeling op de 
schouders van verpleegkundigen terecht. Door een 

bijdrage te leveren aan scholing van 
verpleegkundigen en verloskundigen wil de 

stichting de gezondheidszorg verbeteren, zorgen 
dat studerenden zich financieel kunnen redden en 

het toekomstperspectief voor jongeren op de 
arbeidsmarkt verbeteren. Helpt u mee? 

 
 

Toelichting op de 2e collecte: Oog voor 
kinderen in pioniersplekken. 

Kenmerkend voor pioniersplekken van de 
Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting 
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zoeken bij de leefwereld van jonge bezoekers, door 
het evangelie te delen op een manier die bij hen 

past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het 
Badhuis te Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de 

kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor 
gezelligheid, leuke activiteiten en goede 

gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het 
werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door 

heel Nederland. 
 

Toelichting op de 3e extra collecte: Muziek 
De derde collecte is ter ondersteuning van de 

muzikale diensten in de Pelgrimskerk. 
 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/mei22collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/mei22collecte2 

overmaken naar: 
NL32 INGB 0000 5268 

33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 

Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v.  

Anna Poot 

overmaken naar: 
NL53 ABNA 0549 31 65 

23 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 
Pioniersplekken 

3e collecte 
Overmaken naar NL58INGB 000 066 0904 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amsterdam-
Buitenveldert, wijkkas Pelgrimskerk, o.v.v. 

‘muziek op de zondagmorgen’. 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang 
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Mededelingen 

Laatste kerkdienst in de pelgrimskerk 
Zondag 19 juni aanstaande is de laatste dienst in de 

Pelgrimskerk. Voor deze laatste kerkdienst op 19 
juni a.s. en/of voor het gezellig samenzijn in 

aansluiting aan de dienst moet u zich vóór 5 juni 
opgeven bij mw. Coby van Zanten, 

tel: 020- 646 56 23 of e-mail: 
jmvanzanten@12move.nl 

PGA-B gemeentevergadering op 24 mei 

Op dinsdag 24 mei leggen we u in een 
gemeentevergadering in de Kruiskerk de 

jaarverslagen 2021 voor van het College van 

Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. 
Ook informeren we u over de actualiteit van dat 

moment binnen onze kerkgemeenschap. De 
vergadering begint om 20.00 uur. De stukken 

vindt u op de website: www.pga-b.nl. Met een e-
mail aan de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl) 

of een telefoontje naar het Kerkelijk Bureau 
(020 - 641 3648) krijgt u de stukken opgestuurd. 

U kunt ook op afstand deelnemen aan deze 
gemeentevergadering via kerkdienstgemist.nl (kies 

dan voor Kruiskerk). 

Agenda 
donderdag 26 mei: (Hemelvaartsdag) geen 
dienst; zondag 19 juni: laatste dienst in de 
Pelgrimskerk zondag 26 juni: geen dienst 

mailto:jmvanzanten@12move.nl
http://www.pga-b.nl/
mailto:scribaak@pga-b.nl
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voorganger: ds. H.U. de Vries 
Lector: mw. P.J. Versteeg 

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: dhr. J.P. Haalebos 

koor: 

Vocaal ensemble Linguae atque Cordis 
solisten: 

Ireen van Bijnen, sopraan; Nelleco Aalders, alt; 
David du Crocque, tenor; Wiebe Gotink, bas 

instrumentalisten: 
Daniel Leenders, viool; Lucia Boeken, viool; Maria 

’t Hart, altviool; Marieke Bakker, cello; Wibren 
Jonkers, orgel 

cantor-organist: Bert ’t Hart 

volgende week gaat ds. R. Knijf om 10:30 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 

Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Buitenveldert 

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

wijkkas Pelgrimskerk 




