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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 (Jaap Zijlstra): 

o.  U hebt uw handen vuil gemaakt 
 aan onze voeten. 
 Wij overwegen nog 
 of wij wel samen met U 
 aan één tafel zullen gaan. 
a.  Breng ons te binnen 
 het gebroken brood, 
 het geheim van het graan: 
 het geeft zich aan de aarde, 
 sterft, 
 breekt uit in leven. 
o. En laat ons niet ontgaan 
 de klare wijn 
 van uw woorden; 
 maak ons tot ranken  
 aan U, 
 Wijnstok van liefde. 
a.  Wij zijn maar vluchtige mensen. 
 Laat ons weer wonen 
 onder één dak, 
 breng ons weer thuis, 
 bij U aan tafel. 
 Amen. 
 

introïtus: psalm 78:1, 5 en 18 

 



groet: 

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

Tekst en uitleg 

 

gebed 

lezing uit de thora: Exodus 12:1-14 (NBV21) 

psalm 81:3, 5 en 8 

lezing uit het evangelie: Matteüs 26:17-29  

(NBV21) 

lied 565:1, 2, 3 en 4 

overdenking 

lied 389 

 

gebeden 

 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 

v. Zo bidden wij samen: 



a.  lied 368e 

stil gebed 

afsluiting 

 

De maaltijd van de Heer 

 

nodiging 

inzettingswoorden 

lofprijzing: 

 

v. Wij zegenen U, Vader,  
vanwege de heilige wijnstok David, uw 
knecht,  

 waaraan Gij ons deel hebt gegeven  
 door Jezus, uw dienaar.  
a. U zij de heerlijkheid in alle eeuwen!  
 
v. Wij zegenen U, Vader,  
 vanwege de volheid van leven,  
 waaraan Gij ons deel hebt gegeven  
 door Jezus, uw dienaar.  
a. U zij de heerlijkheid in alle eeuwen!  
 



v. Zoals dit brood, dat wij breken,  
 verstrooid was over de bergen  

en werd samengebracht en één is 
geworden,  
breng zo door Hem uw gemeente 
bijeen in uw rijk van de einden der 
aarde.  

a. Want U is de heerlijkheid en de 
kracht,  

 door Jezus Messias, 
 in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Onze Vader 

gebed om de Geest 

lied 393 

gemeenschap van brood en beker 

dankgebed 

 

Afsluiting 

 

slotlied: psalm 116:1, 3 en 6 

slotlezing: Matteüs 26:30-56 (NBV21) 

avondgebed 



We verlaten de kerk in stilte. De dienst wordt 
morgenavond in de Paaskerk voortgezet (zie 
hieronder). 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u 
uw collectebijdragen kunt deponeren. 
Hartelijk dank! 

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

Toelichting op de 1e collecte 

Stichting Wereldhuis 

In het Wereldhuis willen ze een positieve 
bijdrage leveren aan het leven van 
ongedocumenteerde mensen in Amsterdam – 
op alle mogelijke manieren. Het Wereldhuis 
creërt een plek waar mensen op adem 
kunnen komen en de ruimte krijgen voor het 
vertellen van hun verhaal. Zo verkent het 
Wereldhuis samen de mogelijkheden om een 
volgende stap te kunnen zetten. Wat 
daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot 
persoon. Bij de één is het allereerst een bord 
warm eten, terwijl een ander vooral baat 
heeft bij Nederlandse les of hulp bij het 
opbouwen van een netwerk. Het Wereldhuis 
verkent met hun bezoekers hun 
mogelijkheden en talenten om hen zo weer 
eigenaar van hun eigen verhaal te maken.  



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. Wereldhuis 

 

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 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. Eredienst 

 

Overige diensten rond Pasen: 

De dienst van de Goede Vrijdag vindt plaats 
in de Paaskerk, in een gezamenlijke viering 
van de Paaskerkgemeente en 
Pelgrimskerkgemeente, waarin ds. De Groot 
en ds. De Vries voorgaan. We staan dan stil 
bij het lijden van onze Heer. Vocaal ensemble 
‘Linguae atque Cordis’ zal ‘Hör mein Bitten” 
van F. Mendelssohn Bartholdy ten gehore 
brengen. Aanvang 19.30 uur. Wilt u deze 
dienst bijwonen en hebt u vervoer nodig, 



neemt u dan contact op met een van de 
kerkenraadsleden. 

Op de morgen van Pasen vieren we de 
opstanding van onze Heer in een feestelijke 
dienst, met muziek van 
Renaissancecomponist Claude Goudimel en 
tijdgenoten. Aanvang 09.30 uur. 

 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: mw. M. Hellema 
lector: mw. J.A. Schuijt 

 

 

 

Vrijdag 19.30 uur gaan ds. De Groot en ds. 
De Vries voor in de Paaskerk. 

Komende 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 


