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In de dienst van deze zondag vieren wij de 
langbeloofde komst van de Geest van God 

over allen die Jezus als Heer belijden. 
 
 

 

OPGANG 
 
ontsteken van de kaarsen  
 

bemoediging: 
oud.   Onze hulp is in de naam van de HEER, 

gem.  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 



drempelgebed: 
oud.   Hoor ons aan, eeuwige God, 

gem.  hoor naar ons bidden. 
oud.   Gij die ons hart aanziet, 

   Gij die onze diepten peilt,  
gem.  blijf ons niet verborgen. 

Oud.   Wij herkenden U niet, 
   wij zochten onszelf.  

gem.  Gij, Heer, vergeef ons. 
oud.  Doe ons herleven 

   en maak ons weer nieuw, 
gem.  geef ons uw genade. 

oud.   Breng ons in het reine 
   met U en met elkaar. 

gem.  Zegen ons met vrede 

    en laat lichten uw aangezicht. 
   Amen. 

 

antifoon: lied 668 (cantor) 
introïtus: psalm 68:7 en 9 (allen) 

herhaling antifoon (cantor) 
 

groet:   

 voorg.   De Heer zij met u! 
 gem.     Ook met u zij de Heer! 

 
inleiding op het kyrie en gloria: 

 voorg    Laat ons de Heer om ontferming 
     aanroepen, 

            en laat ons zijn Naam prijzen, 
gem.     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: Joël 3:1-5 (NBV21) 

lied 678:4, 5 en 6  
lezing uit de brieven: Romeinen 8:1-17 

  (eigen vertaling) 
 

1 Dus is er nu geen enkele veroordeling voor hen 
die in Christus Jezus zijn. 2 Want de bindende 

macht van de Geest van het leven heeft u in 

Christus Jezus vrijgemaakt van de bindende macht 
van de zonde en van de dood. 3 Want waartoe de 

wet niet in staat was, omdat zij zwak was door het 
vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden 

in een gestalte gelijk aan het vlees der zonde, en 
wel als een zondoffer, de zonde veroordeeld in het 

vlees, 4 opdat de eis van de wet vervuld zou 
worden in ons, degenen die niet naar het vlees 

wandelen, maar naar de Geest. 
5 Want zij die naar het vlees zijn, zijn gericht op 

de zaken van het vlees, maar zij die naar de Geest 
zijn, zijn gericht op de zaken van de Geest. 6 Want 

de gerichtheid van het vlees betekent de dood, 
maar de gerichtheid van de Geest leven en 

vrede. 7 Immers, de gerichtheid van het vlees is 

vijandschap tegen God. Want zij onderwerpt zich 



niet aan de wet van God; zij is daartoe immers niet 
in staat, 8 en zij die in het vlees zijn, kunnen God 

niet behagen. 9 U daarentegen bent niet in het 
vlees, maar in de Geest, indien althans de Geest 

van God in u woont. Maar als iemand de Geest van 
Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.  

10 Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam 
dood vanwege de zonde, maar de Geest is leven 

vanwege de gerechtigheid. 11 En indien de Geest 
van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in 

u woont, dan zal Hij die Christus uit de doden 
opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend 

maken door zijn Geest, die in u woont. 
12 Derhalve, broeders en zusters, hebben wij 

verplichtingen, maar niet aan het vlees om naar 

het vlees te leven. 13 Want indien u naar het vlees 
leeft, zult u zeker sterven. Indien u echter door de 

Geest de praktijken van het lichaam doodt, zult u 
leven. 14 Want allen die door de Geest van God 

geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want 
u hebt niet een Geest van slavernij 

ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u 
hebt de Geest ontvangen van adoptie tot kinderen, 

door Wie wij roepen: ‘Abba, Vader!’ 16 De Geest 
zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van 

God zijn. 17 Als wij dan kinderen zijn, dan ook 
erfgenamen: erfgenamen van God en mede-

erfgenamen van Christus, indien wij althans 
met Hem lijden, opdat wij ook 

met Hem verheerlijkt zouden worden. 



 

lied 611 
lezing uit de Handelingen der Apostelen: 
Handelingen 2:1-13 (NBV21) 
lied 683 
verkondiging  
lied 688 
 

GAVEN EN GEBEDEN 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 
voorg.  Zo bidden wij samen: 

gem.  lied 368g 

stil gebed 
Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 

slotlied: 675 (staande) 
wegzending 

zegen, beantwoord met: 
 

 
 

Orgelspel 
 

 



Toelichting op de 1e collecte: Wereldhuis 
In het Wereldhuis willen ze een positieve bijdrage 

leveren aan het leven van ongedocumenteerde 
mensen in Amsterdam – op alle mogelijke 

manieren. Ze creëren een plek waar mensen op 
adem kunnen komen en de ruimte krijgen voor het 

vertellen van hun verhaal. Zo verkennen ze samen 
de mogelijkheden om een volgende stap te kunnen 

zetten. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon 
tot persoon. Bij de één is het allereerst een bord 

warm eten, terwijl een ander vooral baat heeft bij 
Nederlandse les of hulp bij het opbouwen van een 

netwerk. Het wereldhuis verkent met haar 
bezoekers hun mogelijkheden en talenten om hen 

zo weer eigenaar van hun eigen verhaal te maken. 

 
Toelichting op de 2e collecte: Kerk in Actie – 

Zending (Pinksteren, Zuid-Afrika) 
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie 

KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. 
Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. 

Een christelijke ontwikkelings- organisatie (zoals 
ACAT) doorbreekt deze mentaliteit door 

boerenfamilies te laten samen- werken. De 
organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en 

leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de 
voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader 

van “jong geleerd, oud gedaan” investeert de 
organisatie juist ook in kinderen zodat er een 



structurele verbetering van de leefomstandigheden 
optreedt. 

 

 

Mededelingen 
Hebt u zich al opgegeven voor de laatste dienst op 
19/6 en/of de "nazit" en het afscheid van onze 

koster? Vandaag is de laatste kans om uzelf op te 
geven bij mevr. Coby van Zanten. tel. 020- 646 56 

23 of e-mail jmvanzanten@12move.nl 
 

Agenda:  
Vandaag om 16.00 uur geeft Herman Lai een 

pianorecital in deze kerkzaal om 16.00 uur. 
Toegang vrij. Beethoven, Poulenc en Chopin. 

 
Zondag 12/6 om 15.15 uur afscheidsconcert met 

Linguae atque Cordis met Bach en tijdgenoten. 
Toegang vrij. 

 

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.  

Wereldhuis 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 31 65 
23 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. KIA 

Zuid-Afrika 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 



Voorganger: ds. H.U. de Vries 
Ouderling: dhr. G. oud 

Lector: mw. J.A. Schuijt 
Diaken: mw. M.J.C. Hellema 

Organist: Dhr. B. t`Hart 
 

Volgende week zondag gaat ds. R. Knijff 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 


