
Dienst van Schrift en Tafel 
4e zondag van Pasen 

 
Pelgrimskerk Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente 
Buitenveldert 
30 april 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, 
 

drempelgebed: 

o. Almachtige God, 
 voor U liggen alle harten open, 
 alle verlangens zijn U bekend 



 en geen geheim is voor U verborgen. 
 Zuiver de overleggingen van ons hart 
 door de ingeving van uw heilige Geest, 
 zodat wij U van harte liefhebben 
 en grootmaken uw heilige Naam. 
a. Amen. 
 

introïtus: psalm 33:1 en 7 

groet: 

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

v Laat ons de Heer om zijn ontferming 
aanroepen 
en laat ons zijn Naam prijzen, 

a want zijn barmhartigheid redt van 
de dood. 

 

Kyrië en Gloria: 299e 
I=voorganger, II=allen, gloria staande  

 

 

 

 



Tekst en uitleg 

zondagsgebed 

lezing uit de profeten: Jesaja 52:13-15 en 
53:7-10 (NBV21) 

lied: psalm 22:10 en 12 

lezing uit het evangelie: Lucas 24:13-35 
(NBV21) 

acclamatie: lied 339a 

verkondiging 

stilte 

lied: 255:1, 2 en 3 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 
a: 



stil gebed 

afsluiting:  

v. U die blijkens de kracht die ons werkt, bij 
machte bent oneindig veel meer te doen dan 
wij bidden of beseffen, U zij de heerlijkheid, 
in de gemeente en in Christus Jezus, tot in 
alle geslachten, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid.  
a. Amen. 
 

mededelingen 

 

Brood en beker 

nodiging 

tafelgebed 

 

aanhef 

v De Heer zij met u. 



a En met uw geest.  
v Verheft uw harten.  
a Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v Brengen wij dank aan de Heer, onze 
God. 
a Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

lofprijzing, uitlopend op lied 985:1  

 

gedachtenis, na de instellingswoorden 
beaamd met: 

a Als wij dan eten van dit brood 
 en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des 
Heren, 

 totdat Hij komt.  
 

aanroeping van de Geest 

 

gebed des Heren 

v Onze Vader, die in de hemel zijt, 
a uw naam worde geheiligd… 
 

 



vredegroet 

v De vrede van de Heer zij altijd met u. 
a En met uw geest. 
v Geeft elkaar een teken van vrede. 
 

Lam Gods: (k = cantor; a = allen) 

 

 

gemeenschap van brood en beker 

dankzegging 

 



Zending en zegen 

 

slotlied: lied 378:1, 4 en 5 

 

 

de voeten die, op weg naar U, 
dit huis hebben betreden – 
dat zij van hier met lichte tred 
de weg gaan van uw vrede. 
 
Sterk zo het hart dat voor U klopt 
met bloed, door U gegeven – 
uw lichaam dat ons lichaam voedt 
met uw verheerlijkt leven. 
 

wegzending en zegen 

orgelspel 



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

voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: mw. M. Hellema 
lector: mw. J.M. van Zanten 

 
Volgende week zondag gaat NN om 10.00 

uur voor. 
 

Toelichting 1e collecte:  

BeninAmi – een school in Benin (West-
Afrika). Het begon met een droom van een 
groep studievrienden in het noorden van 
Benin (West-Afrika): een school bouwen 
Berecigou in de regio Atacora. Inmiddels 
staat er een watertoren en is er voldoende 
geld beschikbaar om te starten met de bouw 
van de begane grond van de school. Uw 
bijdrage aan deze collecte wordt gebruikt om 
het onderwijs en de onderwijsmaterialen 
straks te kunnen opstarten. Voor meer 
informatie: www.BeninAmi.nl. Alvast heel 
hartelijk dank voor uw gift!  

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. BeninAmi 

Toelichting 2e collecte:  

Communicatie in onze gemeente. De kerk is 
in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. 
We moeten onze doelen en ons werk daarom 
aktiever en soms ook professioneler onder de 
aandacht brengen. Wat wil je de mensen 
vertellen dat ons kostbaar en waardevol is en 
hoe breng je dat over. In de jonge kerk was 
het trouwens niet anders: Paulus verzond 
zijn vele brieven over de hele toenmalige 
wereld. Iedere tijd kent weer een 
verschillende aanpak. Nu vormen sociale 
media belangrijke platformen waar mensen 
samenkomen en nieuwe gemeenschappen 
gaan vormen. Maar ook op andere manieren 
willen we met de mensen om ons heen 
communiceren. Met de opbrengst van deze 
collecte worden onder andere het onderhoud 



van de website, de kosten van flyers en 
folders en onze fondsenwerving betaald. 

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 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. communicatie 

 

 agenda voor komende week 

di 2-5 
14.30  

Goede Herder 

gespreksgroep 
o.l.v. Nelly 
Versteeg 

wo 3-5 
09.30 

Goede Herder 
morgengebed 

wo 3-5 
16.30 

Goede Herder 

Kannen & 
Kruiken 



 

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 


