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ORDE VAN DIENST 

 vijfde zondag na Trinitatis 
 

 
 

Pelgrimskerkgemeente Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 
17 juli 2022 

 
OPGANG 
 

orgelspel 
aansteken van de kaarsen  

stilte 
 

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 100 
 

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 zijn ontferming aanroepen 
en laat ons zijn Naam prijzen, 

a want zijn barmhartigheid redt van de dood. 
 

 
Kyrië en Gloria: lied 299e 

(I=voorganger, II=allen; gloria staande) 
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TEKST EN UITLEG 

 
gebed van de zondag 

 

lezing uit de thora: Deuteronomium 8:1-3 (NBV21) 

lied: psalm 136:12 en 13 

lezing uit de brieven: Filippenzen 3:4b-11 (eigen vertaling) 

 

4b Als iemand anders denkt op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog 

meer: 5 besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, de stam 

Benjamin, 6 een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een 

Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de 

gerechtigheid die zich baseert op de wet betreft, onberispelijk. 7 Maar al 

wat mij winst was, ben ik omwille van Christus voor verlies gaan 

houden. 8 Meer nog, ik beschouw zelfs alles als verlies vanwege de 

overtreffende waarde van het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, 

omwille van wie ik alles heb willen verliezen. Ja, ik beschouw het als drek, 

opdat ik Christus mag winnen, 9 dat wil zeggen: mag worden 

aangetroffen in verbondenheid met Hem, niet in het bezit van mijn eigen 

gerechtigheid, uit de wet, maar van de gerechtigheid die door het geloof 

in Christus tot stand komt, de gerechtigheid uit Gód, op grond van het 

geloof. 10 Het gaat mij erom Hem te kennen, namelijk de kracht van zijn 

opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, voortdurend gelijkvormig 

wordend aan zijn dood, 11 of ik zou mogen komen tot de opstanding uit 

de doden. 

 

lezing uit het evangelie: Lucas 10:38-42 (NBV21) 

lied 313:1 en 5 

verkondiging 

stilte 

lied 512:1, 2, 3 en 6 

 

mededelingen 
 

GEBEDEN 
 

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

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 
ZENDING EN ZEGEN 

 
slotlied: lied 416:1, 2 en 4 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

 
 
orgelspel 

 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. 

 
========================== 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw collectebijdragen kunt 
deponeren. 

 

Toelichting op de 1e collecte: 
Voedselbank Amstelveen 

Iedere week worden voedselpakketten verstrekt aan, op dit moment, 
ongeveer 110 huishoudens ( circa 320 gezinsleden) met een te laag 

inkomen in deze gemeente. De omvang van het pakket wordt afgestemd 
op de grootte van het huishouden. Het pakket omvat groente, fruit, brood, 

houdbare producten en vlees/ zuivel voor enkele dagen. Via landelijke ( 
Voedselbank Nederland) en lokale inzameling krijgen we producten.  Om 

een gezond en gevarieerd voedselpakket te kunnen samenstellen moeten 
we steeds meer groente en fruit kopen. Uw collectebijdrage wordt hieraan 

besteed.   
 

Toelichting op de 2e collecte:  
Eredienst & pastoraat in onze gemeente 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruiskerk, 

Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods 
liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons 

met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen - 
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voor de Pelgrimskerkgemeente inmiddels in De Goede Herderkerk- en 

door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten. Betuig uw steun door 
een gift aan deze collecte. 

 

 
voorganger: ds. H.U. de Vries 

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

diaken: dhr. J.P. Haalebos 
lector: mw. J. van Zanten 

 
 
 

1e collecte 2e Collecte 

overmaken op: 

NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.  
Voedselbank 

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. 

Pelgrimskerkgemeente 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: scriba@pelgrimskerk.nu  
 

Wijkkas: NL58 INGB 0000 6609 04 

t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk 

Woensdag 20 7 K&K te 16.30 uur in de DGH




