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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, 
o die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
a en niet laat varen het werk  
 dat zijn hand begon. 
 



drempelgebed: 

o   Hoor naar ons, God, als wij hier bidden. 
a   Want gebonden zijn wij in alles: 
     ons verleden, onszelf, onze schuld. 
o   Wees een bevrijder  
     zoals uw Naam ons belooft. 
a   Laat uw oog op ons rusten, 
     geef ons niet prijs aan onze wildernis. 
o   Breng ons op de hoogste weg, 
     die Jezus ons vooruit is gegaan:  
     de liefde, die blijft. 
a   Amen. 
 
introïtus: psalm 18: 1, 5 en 8 
 
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 
voor de nood van de wereld  
en laat ons zijn Naam prijzen, 
a want zijn barmhartigheid  
 redt van de dood. 



gebed 

Kyrië en Gloria: 299e 
I=voorganger, II=allen 
bij het gloria gaan we staan 
 

Tekst en uitleg 

gebed  

1e schriftlezing: Exodus 22: 20-26 (lector) 

lied: 973 

2e schriftlezing: Matteüs 5: 33-48 (lector) 

lied: 975: 1 en 3 

verkondiging 

stilte 

lied: 992 

 

Gaven en gebeden 

mededelingen 

 

inzameling van de gaven:  



- 1e collecte voor de Diaconie: Stichting 
Derde Wereld Hulp 

 - 2e collecte voor de Kerk: Wijkwerk 

 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 

Zending en zegen 

slotlied: 974: 1, 4 en 5 

 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 



 

 

(kort) orgelspel 

 

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

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

Toelichting op de 1e collecte 

Stichting Derde Wereld Hulp 

SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in 
de omgeving van Vijayawada aan de oostkust 
van India. Het belangrijkste doel is dat de 
kinderen in de toekomst op eigen benen 
kunnen staan. 
Op dit moment helpen we ook de arme 
mensen vanuit het dorp waar het 
kindertehuis staat en de mensen uit de 
sloppenwijk. De werkloosheid raakt deze 
mensen enorm. We voorzien deze mensen 
regelmatig van een voedselpakket.  



Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie 
op SDWH.nl. 
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. SDWH 

 

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 over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk 

 

Herinnering Paaskaarten 

Wilt u niet vergeten om de beschreven 
kaarten uiterlijk 26-2 bij Gina Visser in te 
leveren? 

Bij voorbaat dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda voor komende weken 

wo 22-2 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 

wo 22-2 

14.00 

Goede 
Herder 

Kannen & 
Kruiken 



voorganger: ds. S. Lanser 
organist: dhr. B.’t Hart 

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: dhr. D. Westra 
lector: mw. J.A. Schuijt 

 
Volgende week zondag 26-2 gaat ds. H.U. de 

Vries voor om 09.30 uur 
 

 

 

 

 

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 


