
ORDE VAN DIENST 
5e zondag van de Veertigdagen 

'Judica - Doe mij recht' 
 

 
Pelgrimskerk Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente 
Buitenveldert 
26 maart 2023 

 

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 U, die er voor ons bent en ons elkaar 
 gegeven hebt,  
 schep ons een hart  
a doorzichtig en zuiver,  
o geef ons een geest  
a vast en moedig,  
o dat wij voortgaan op de weg die uw 

Zoon  voor ons uitgaat.  
a Breng ons terecht, God,  
o breng ons weer thuis en doe ons wonen 
in  uw zegen.  
a Amen  
 

introïtus: psalm 43: 1, 3, 5 

groet: 
v De Heer zij met u. 
a Ook met u zij de Heer. 
 

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. 
 

Kyriëlied: 547: 2, 3, 4, 5 



Tekst en uitleg 

gebed  

1e schriftlezing: Ezechiël 37:1-14 

lied: 610: 1, 3 en 4  

2e schriftlezing: Johannes 11: 1-5 en 17-44 

lied: 948 

verkondiging 

stilte 

lied: 816 

 

Gaven en gebeden 

mededelingen 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: K.i.A.: 
Werelddiaconaat: Bangladesh – Kansen 
creëren voor jongeren  

- 2e collecte voor de Kerk: Eredienst en 
pastoraat in onze gemeente 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 



v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 

Zending en zegen 

slotlied: 653: 1, 6 en 7 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

(kort) orgelspel 

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



Toelichting op de 1e collecte 

K.i.A.: Werelddiaconaat: Bangladesh – 
Kansen creëren voor jongeren  

In Bangladesh is de werkloosheid onder 
jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor 
is dat veel opleidingen in Bangladesh niet 
goed aansluiten bij wat er op de 
arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld 
een groot tekort aan goed opgeleide 
vakmensen en worden jongeren uit India 
aangetrokken om dat werk te doen.  
Kerk in Actie gaat samen met een lokale 
partnerorganisaties 300 jongeren een leer-
werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als 
elektricien, reparateur van witgoed, 
elektronica of motorfietsen, 
computerspecialist, kleermaker, goudsmid of 
meubelmaker. Ook kunnen jongeren een 
training in ondernemersvaardigheden volgen. 
Jongeren worden vervolgens begeleid naar 
werk of krijgen ondersteuning om een eigen 
bedrijf kunnen starten. 

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. Bangladesh 

 

Toelichting op de 2e collecte  

Eredienst en pastoraat in onze gemeente 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen - 
Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en 
Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat 
we uit Gods liefde mogen leven en die al 
delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek 
naar verbinding tussen geloof en het 
alledaagse leven. Hier zetten we ons met 
onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze 
wekelijkse vieringen en sinds kort ook door 
onze financiële steun om vieringen in de 
Vreugdehof te continueren; voorts door om 
te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, 
vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere 
met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij 
dit bekostigen. 



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. Eredienst en pastoraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda voor komende week 

di 28-
3 

14.00  

Goede 
Herder 

Bijbelkring 
over Paulus’ 
brief aan de 
Romeinen 

wo 
29-3 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 



voorganger: ds. B. de Groot 
organist: dhr. B. ‘t Hart 

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

 
 

Volgende week zondag om 09.30 uur gaat 
Nelly Versteeg 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 
doorgeven aan: scriba@pelgrimskerk.nu  
 
Wijkdiaconie: NL44 INGB 000 2816593 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Buitenveldert 
 
Wijkkas: NL58 INGB 0000 660904 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk 


