ORDE VAN DIENST
Eerste zondag na Trinitatis

Pelgrimskerk Amsterdam
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert
19 juni 2022
In deze laatste dienst in dit kerkgebouw wordt
‘Laetatus sum’ van Domenico Scarlatti ten gehore
gebracht.
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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,
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 84:1 en 3
groet
v. De Heer zij met u.
a. ook met u zij de Heer.
inleiding op het kyrie en gloria:
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen
en laat ons zijn Naam prijzen,
a. want zijn barmhartigheid redt van de dood.
Kyriegebed: lied 299e (I = voorg., II = allen;
gloria staande)
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Tekst en uitleg
gebed van de zondag
lezing uit de psalmen: Psalm 122 (NBV21)
lied: psalm 122:1 en 2
lezing uit de brieven: 1 Petrus 2:1-6 (eigen
vertaling)
1 Leg dan af alle boosaardigheid en alle bedrog
en uitingen van huichelarij en afgunst en alle
vormen van kwaadsprekerij, 2 en verlang als
opnieuw geboren kinderen naar de eerlijke melk
van het Woord, opdat u daardoor opgroeit tot
zaligheid, 3 indien u hebt ‘geproefd dat de Heer
goed is.’
4 Wanneer u komt tot Hem – de levende Steen,
door de mensen weliswaar verworpen, maar bij
God uitverkoren en kostbaar – 5 dan wordt u ook
zelf, daar u een door de Geest bezield huis vormt,
als levende stenen opgebouwd tot een heilig
priesterschap, om geestelijke offers op te dragen,
die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 6
Daarom staat geschreven in de Schrift: ‘Zie, Ik
leg in Sion een hoeksteen, uitverkoren en
kostbaar, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal
zeker niet beschaamd worden.’
lied: gezang 321:3 (Lvdk)
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3 O Geest, Gij mortel van Gods kerk,
hoe ijdel is ons metselwerk,
hoe pover is het offer dat
wij dragen naar de nieuwe stad,
voeg onze harten thans tesaam,
een heilig huis voor Christus’ naam.
verkondiging
stilte
koor:
‘Laetatus sum’ (Ps. 122 [121]),Domenico Scarlatti
(1685-1757), tekst: Vulgaat, met toegevoegde
doxologie
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi:
in domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri
in atriis tuis Jerusalem.
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Ik ben verheugd over wat mij gezegd is:
‘Wij zullen naar het huis van de Heer gaan.’
Onze voeten stonden
in uw voorhoven, Jeruzalem!
Jerusalem quae aedificatur ut civitas
cuius participatio eius in idipsum.
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini,
testimonium Israel ad confitendum nomini
Domini.
Jeruzalem, dat gebouwd is als een stad
waarvan haar delen een op zichzelf gericht
geheel vormen:
daarheen zijn de stammen opgegaan, de
stammen van de Heer,
een getuigenis van Israël, om de naam van de
Heer te loven.
Quia illic sederunt sedes in iudicio,
sedes super domum David.
Daar immers staan de zetels ten gerichte,
de zetels tronend boven het huis van David.
Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem,
et abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua
et abundantia in turribus tuis.
Vraag wat tot de vrede van Jeruzalem dient,
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en overvloed zal het deel zijn van degenen die
u liefhebben.
Moge er vrede zijn in uw sterke vesting
en overvloed in uw torens.
Propter fratres meos et proximos meos
loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei nostri
quaesivi bona tibi.
Vanwege mijn broeders en mijn naasten
sprak ik van vrede aangaande u.
Vanwege het huis van de Heer, onze God,
heb ik het goede voor u gezocht.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest,
zoals het was in het begin, en nu is, en altijd
zijn zal,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
mededelingen

GEBEDEN
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met:
voorg.
Zo bidden wij samen:
allen
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stil gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
slotlied: lied 968:1, 4 en 5
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw
collectebijdragen kunt deponeren. Hartelijk dank!
De volgende muzikale dienst zal zijn de
cantatedienst van zondag 18 september. U bent
dan welkom in De Goede Herder, Van
Boshuizenstraat 420, Amsterdam. Aanvang 9.30
uur.
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Toelichting op de 1e collecte:
Vluchtelingenwerk.
De gemeente van de Pelgrimskerk gaat in juli
verder in de Goede Herderkerk. De pelgrimstocht
gaat dus door. Hoe anders is dat voor
vluchtelingen. Wereldwijd zijn mensen op de
vlucht. Niet zelf gekozen, maar door rampen en
oorlogen verdreven van huis en haard. Op zoek
naar een veilige plek en een betere toekomst. De
vluchtelingen uit Oekraïne krijgen momenteel alle
aandacht, maar wereldwijd zijn tenminste 82
miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en
geweld. De Verenigde Naties hebben 20 juni
uitgeroepen tot Wereldvluchtelingendag. De
wijkdiaconie heeft daarom besloten vandaag de
diaconale
collecte
te
bestemmen
voor
vluchtelingenwerk. Een extra gift-temeer omdat
wij geen vluchtelingen zijn, maar pelgrims met een
goed onderkomen.
Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
Pelgrimskerk.
Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De
opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming
is onder andere voor: bloemen in kerk en voor
zieken, het bijhouden van onze website, de
liturgieën. We rekenen op uw gift bij deze collecte.
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1e collecte
2e Collecte
Via weblink:
Via weblink:
tiny.cc/juni22collecte1
tiny.cc/juni22collecte2
overmaken op:
overmaken op :
NL32 INGB 0000 5268 33,
NL53 ABNA 0549 31 65 23
t.n.v. Diaconie Protestantse
t.n.v. Protestantse
Gemeente AmstelveenGemeente AmstelveenBuitenveldert, o.v.v.
Buitenveldert, o.v.v.
Vluchtelingenwerk
Wijkwerk Pelgrimskerk
Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang.

Agenda
26 juni om 10.00 uur dienst in de Kruiskerk;
vervoer zo nodig aanvragen bij Anita Winter, tel:
611 31 80 of voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl;
voorganger ds. De Vries
3 juli om 10.30 uur oecumenische dienst in de
Goede Herder, voorganger: ds. De Vries
10 juli om 9.30 uur protestantse dienst in de
Goede Herder, voorganger: ds. R. Knijff
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voorganger: ds. H.U. de Vries
Lector: mw. P.J. Versteeg
ouderling: dhr. G. Oud.
diaken: dhr. D. Westra
Koor: Vocaal Ensemble Linguae atque Cordis
o.l.v. Bert ’t Hart
Solisten: Caroline Stam, sopraan; David Cohen,
alt
instrumentalisten: Wibren Jonkers, orgel; Kalle
de Bie, cello

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
gaarne doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu
Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Buitenveldert
Wijkkas:NL58INGB0000660904
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake
wijkkas Pelgrimskerk
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