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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, 



o die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

a en niet laat varen het werk  

 dat zijn hand begon. 

 

drempelgebed: 

o  O God, keer U naar ons toe 

a  en doe ons weer leven met hart en 
ziel. 

o  Laat ons, Heer, uw liefde zien 

a  en geef ons uw heil. 

o  O Heer, hoor ons gebed 

a  en laat ons geroep tot U komen. 

o  Reinig ons en heilig ons hart, 

    zodat wij kind aan huis kunnen zijn 

    in uw geheimen en in uw heiligdom, 

    door Hem die onze Meester is, 

    Jezus Messias. 

a  Amen. 

 



introïtus: psalm 72:1 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. 

 

Kyrie: lied 301k (I=voorg., II=allen) 

Gloria (staande): lied 654:4 (een-na-laatste 
regel moet zijn: ‘het licht dat Jezus Christus 
is’) en 6 

 

Tekst en uitleg 

 

gebed van de zondag 



lezing uit de profeten: Jesaja 60:1-6 (NBV21) 

lied: psalm 68:11 

lezing uit de brieven: Efeziërs 2:11-13 en 
3:1-3a, 5-6 (eigen vertaling) 

2:11 Bedenk […] dat u die voorheen 
heidenen was in het vlees, degenen die 
onbesnedenen genoemd werden door de 
zogenaamde besnijdenis – een handeling met 
de hand in het vlees! – 12 dat u in die tijd 
zonder Christus was, buitengesloten van het 
burgerschap van Israël en vreemd aan de 
verbonden van de belofte, geen hoop 
hebbend en zonder God verkerend in de 
wereld. 13 Nú echter, in verbondenheid met 
Christus, bent u die voorheen veraf was 
dichtbij gekomen door het bloed van 
Christus. 

3:1 Om deze reden is het dat ik, Paulus, 
gevangene omwille van Christus bij uitstek 
ben voor ú, heidenen; 2 ik neem aan dat u 
gehoord hebt van de bediening van Gods 
genade die mij met het oog op u gegeven is: 
3 dat krachtens openbaring mij het 
geheimenis is bekendgemaakt […] 5 dat in 
andere generaties niet bekend is gemaakt 
aan de mensenkinderen, zoals het nu door de 



Geest is geopenbaard aan zijn heilige 
apostelen en profeten, 6 namelijk dat de 
heidenen mede-erfgenamen zijn en 
medeleden van het lichaam en 
mededeelgenoten van de belofte, in 
verbondenheid met Christus Jezus, door het 
evangelie. 

 

lezing uit het evangelie: Matteüs 2:1-12 
(NBV21) 

lied 476:4 

verkondiging 

lied: 518:1 en 3 

 

Aftreden en bevestiging ambtsdragers 

afscheid van aftredende ambtsdrager 

bevestiging van ambtsdrager die zijn dienst 
voortzet 

lied 362:1 en 2 

 

 

 



Gaven en gebeden 

mededelingen 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

 

stil gebed  

Onze Vader 

 

Zending en zegen 

 

slotlied (staande): lied 489:1 en 2 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 



 

 

(kort) orgelspel 

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

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 onze 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 samen stellen moeten we steeds 
meer groente en fruit kopen. Uw collecte 
bijdrage wordt hieraan besteed.   



U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met tikkie 1e collecte 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op 
uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-
b.nl/home/givt-app/ 
U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
voedselbank 

Toelichting op de 2e collecte  

Wijkwerk: De collecte van deze week is 
bestemd voor het werk in onze wijk. De 
opbrengst gaat naar de wijkkas. De 
bestemming is onder andere voor: muziek en 
bloemen in de kerk, voor zieken, het 
bijhouden van onze website, de liturgieën. 
Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op 
ons nemen. 

U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met tikkie 2e collecte 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op 
uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-
b.nl/home/givt-app/ 



U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B.’t Hart 

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: dhr. R. Freijmuth 

lector: mw. J.M. van Zanten 
 

Volgende week zondag 15-1 gaat Nelly 
Versteeg voor om 09.30 uur 

 

 

agenda voor komende weken 

di 10-1 

14.30 

Goede 
Herder 

gespreksgroep 
o.l.v. Nelly 
Versteeg 

wo 11-1 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 



 

 

 

 

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 


