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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 Goede God, wij prijzen uw goedheid, 
wij danken u voor deze dag -  

a uw liefde duurt in eeuwigheid. 
o Dankbaar staan we vandaag stil bij 

Jezus’ intocht in Jeruzalem waarna we 
steeds duidelijker zien het lijden dat hij 
van mensen te verduren heeft en het 
lijden dat hij bewust niet uit de weg 
gaat -  

a uw liefde duurt in eeuwigheid. 
o Wees met ons, met uw bevrijdend heil 

en geef ons de kracht en de moed met 
Jezus, uw Zoon, onze broeder en Heer, 
mee te trekken op weg naar Pasen, in 
het vertrouwen dat dit de weg ten 
leven is - 

a uw liefde duurt in eeuwigheid. 
 

introïtus: Lied (psalm) 118: 1 en 9 

 

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, afgesloten met lied 574 

 

Tekst en uitleg 

gebed om de Geest: lied 333 (1e keer door 
voorganger, 2e keer door allen) 

1e schriftlezing: Matteüs 20: 17-34 

lied: 534 

2e schriftlezing: Matteüs 21: 1-11 

lied: 556 

verkondiging 

stilte 

lied: 586 

 

 



Gaven en gebeden 

mededelingen 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: wijkdoel: Safe 
the Children – Meet Team Up 

- 2e collecte voor de Kerk: PKN: Kinderen en 
Jongeren. Paas-Challenge: terug in de tijd 
van de Bijbel 

 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 



Zending en zegen 

slotlied: 552 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

(kort) orgelspel 

 

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

 

Toelichting op de 1e collecte 

Evenals op 5 maart is deze collecte bestemd 
voor Safe The Children – Meet Team Up. Dit 
programma is opgezet om gevluchte 
kinderen en kinderen met een migratie-
achtergrond te helpen. Op zo’n 36 
opvanglocaties en 33 nieuwkomersscholen 
(waar kinderen die korter dan een jaar in ons 
land zijn de Nederlandse taal leren) zorgt 
Team Up ervoor dat kinderen van 6 tot 18 
jaar elke week door sport- en spelactiviteiten 



psychosociale steun krijgen. Spelenderwijs 
leren ze omgaan met emoties en weer 
vertrouwen te krijgen in de toekomst. Soms 
ook om weer even kind te zijn. Door deze 
wekelijkse uitlaatklep verminderen gevoelens 
van stress en onzekerheid. Een mooi 
instrument om kinderen en jongeren goed te 
laten integreren in onze samenleving. Uw 
bijdrage is van levensbelang voor jongeren 
en kinderen in deze situatie. 

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. Wijkdoel 

 

Toelichting op de 2e collecte  

Paas-Challenge: terug in de tijd van de Bijbel 

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 
en 17 jaar doen elk jaar in de week voor 



Pasen mee aan de PaasChallenge. Met dit 
spel, dat gemaakt is door de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk, gaan de jongeren op zoek naar de 
karakters uit het paasverhaal. Door middel 
van allerlei opdrachten ontdekken ze de 
betekenis van Jezus’ dood en opstanding en 
denken ze na over het einde van het kwaad 
en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam 
en verbindend. Met behulp van uw gift leren 
jongeren de Bijbel ontdekken. 

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. Paas-Challenge 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda voor komende week 

ma 3-
4 

14.00 

Goede 
Herder 

film: War with 
grandpa 

di 4-4 

14.30  

Goede 
Herder 

gespreksgroe
p o.l.v. Nelly 
Versteeg 

wo 5-
4 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 

wo 5-
4 

16.30 

Goede 
Herder 

Kannen & 
Kruiken 



voorganger: mw. Nelly Versteeg 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. J.M. van Zanten 

 
Donderdag 16.30 uur gaat ds. De Vries voor. 
Vrijdag 19.30 uur gaan ds. De Groot en ds. 

De Vries voor in de Paaskerk. 
Volgende week zondag gaat ds. De Vries om 

09.30 uur 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 


