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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 ons aan, eeuwige God 
a hoor naar ons bidden 
o Gij die ons hart aanziet, Gij die onze 
diepten 
   peilt 
a Blijf ons niet verborgen, 
o Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf 
a Gij, Heer, vergeef ons 
o Doe ons herleven en maak ons weer nieuw 
a Geef ons genade 
o Breng ons in het reine met U en met elkaar 
a Zegen ons met vrede en laat lichten Uw 
   aangezicht.  
   AMEN. 
 

introïtus: Lied 25: 1, 2 en 4 

 

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

 

 



inleiding op het kyrie: 
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: Lied 413: 3 
 

Tekst en uitleg 

gebed  

 

1e schriftlezing: Genesis 15: 5 - 18 

lied: 33: 7, 8 

2e schriftlezing: Mattheüs 17: 1 - 9 

lied: 663: 1 en 2 

verkondiging 

stilte 

lied: 545: 1 t/m 4 

 



Gaven en gebeden 

mededelingen 

 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte: Wijkdoel. Safe the Children – 
Meet Team Up 

 - 2e collecte: Zending: Palestina – samen 
Bijbellezen opent deuren 

 

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

stil 
gebed  

Onze Vader 

 

 



Zending en zegen 

slotlied: Lied 247: 1, 3 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 

Safe the Children – Meet Team Up. 

Dit programma is samen met Unicef en 
Warchild in 2015 opgezet om gevluchte 
kinderen en kinderen met een migratie-
achtergrond te helpen. Op ongeveer 36 
opvanglocaties en 33 nieuwkomersscholen- 
waar kinderen die korter dan een jaar in ons 
land zijn de Nederlandse taal leren- zorgt 
Team Up dat kinderen van 6 tot 18 jaar elke 
week via sport en spel psychosociale steun 
krijgen. 

Spelenderwijs leren zij om te gaan met 
emoties, woede en frustraties en weer 
vertrouwen te krijgen in de toekomst. Soms 
ook om simpelweg weer even kind te zijn. Dit 
programma draagt tevens bij om kinderen en 
jongeren goed te laten integreren in onze 
samenleving. Steun dit belangrijke werk. 

U kunt 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. wijkdoel 

 

Toelichting op de 2e collecte  

Zending: Palestina – samen Bijbellezen opent 
deuren 

Palestijnse christenen vormen een kleine 
gemeenschap in het Heilige Land: minder 
dan 2 procent van de bevolking is christen. 
Kerk in Actie steunt het werk van 
verschillende organisaties in Palestina die op 
hun beurt lokale gemeenten ondersteunen, 
zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en 
dat opent deuren: ze passen deze toe in hun 
eigen leven en worden actiever in de kerk. 
Samen bespreken ze problemen in de 
samenleving en zoeken ze naar oplossingen. 

U kunt 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. Palestina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. A. Sneep 
organist: dhr. B.’t Hart 

ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: mw. M. Hellema 

lector: mw. J.M. van Zanten 
 

agenda voor komende weken 

ma 6-3 

14.00 

Goede 
Herder 

film: It must 
be heaven 

di 7-3 

14.30 

Goede 
Herder 

gesprekskring 
o.l.v. Nelly 
Versteeg 

wo 8-3 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 



Volgende week zondag 12-3 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 


