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In deze dienst wordt mw. Sietske Langbroek bevestigd als ouderling. 

 
I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar is het samen zingen in de dienst niet 

toegestaan. De soliste zal de afgedrukte liedteksten zingen. U wordt dringend 

verzocht niet mee te zingen. U kunt wel zingen in uw hart of zachtjes 
meeneuriën.  

 

Een goede dienst toegewenst! 
 

 

OPGANG 
 
ontsteken van de kaarsen 

 

bemoediging: 
o. Onze hulp is in de naam van de HEER, 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

drempelgebed: 
o. Eeuwige God,  

 wij die U nooit hebben gezien, 

a. zie ons hier staan; 
o. wij die van U hebben gehoord, 

a. hoor Gij ons aan.     

o. Uw Naam is dat Gij mensen helpt –   

a. wees onze hulp,  
o. en dat Gij alles hebt gemaakt – 

a. maak alles nieuw, 

o. en dat Gij ons bij name kent – 
a. leer ons U kennen, 

o. die Bron van leven wordt genoemd – 



a. doe ons weer leven, 

o. die hebt gezegd: Ik zal er zijn – 
a. wees hier aanwezig. 

     Amen. 

 
introïtus (solozang): psalm 92: 1, 2 en 7 

 

1   Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 dat men de HERE prijst, 
 dat men Hem eer bewijst: 
 zijn naam is eerbied waardig. 
 Wij loven in de morgen 
 uw goedertierenheid, 
 ook als de nacht zich spreidt 
 houdt ons uw hand geborgen. 
 

2   Gezegend zal Hij wezen 
 die ons bij name riep, 
 die zelf de adem schiep 
 waarmee Hij wordt geprezen; 
 laat alom musiceren, 
 met stem en instrument, 
 maak wijd en zijd bekend 
 de grote naam des HEREN. 

 
7   Zoals de cederbomen 
 hoog op de Libanon, 
 staan bij de levensbron 
 de nederige vromen. 
 Die in Gods huis geplant zijn, 
 zij bloeien in Gods licht 
 als palmen opgericht. 
 Hun lot zal in zijn hand zijn. 

 

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 zijn ontferming aanroepen 

 en laat ons zijn Naam prijzen, 

a. want zijn barmhartigheid redt van de dood. 
 

gebed om ontferming 

 

kyrie: 
v. Heer Jezus, koning en gezalfde Gods,  

a.  Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 

v.  Heer Jezus, hogepriester, knecht van God,  
a.  Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 

v. Heer Jezus, woord en evenbeeld van God,  

a.  Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 



v.  Heer Jezus, licht en aangezicht van God,  

a.  Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
v.  Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God,  

a.  Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 

v.  Heer Jezus, onze broeder, onze God, 
a.  Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 

 

gloria (solozang): lied 7131, 4 en 5 

 
1   Wij moeten Gode zingen, 
 halleluja, 
 om alle goede dingen, 
 halleluja, 
 al zijn wij vreemdelingen 
 in schande en in scha, 
 Gij zendt uw zegeningen, 
 halleluja. 

 

4   De lier hing aan de wilgen, 
 misericordia, 
 God zal ons niet verdelgen, 
 aan God zij gloria. 
 Zijn woord zal ons genezen, 
 halleluja, 
 zoals het was voor dezen 
 in Galilea. 

 

5   Wij moeten Gode zingen, 
 halleluja, 
 de Heer van alle dingen, 
 die leeft in gloria, 
 met alle stervelingen, 
 niets komt zijn eer te na, 
 wij moeten Gode zingen, 
 halleluja. 

 
 

 

TEKST EN UITLEG 
 

gebed van de zondag 

 

lezing uit de profeten: Jesaja 5:1-7 
 

solozang: psalm 80: 4 en 6 

 
4   Gij hebt een wijnstok uitgegraven, 
 die, dank zij uw genadegaven, 
 gegroeid stond in Egypteland, 
 en hem naar Kanaän verplant. 
 Daar kwam hij eerst tot volle groei, 
 berg na berg dekkend met zijn bloei. 



 

6   Zie van uw hoge hemel neder, 
 dat onze aanblik U verteder, 
 geef op uw eigen planting acht, 
 de zoon die Gij hebt grootgebracht, 
 brand hem niet weg in uw gericht, 
 as tot as voor uw aangezicht. 

 

lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 1:26-29 
 

lezing uit het evangelie: Matteüs 21:23-32 

 
solozang: lied 339f 

 

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; 
wij danken U. 

 

verkondiging 

 

stilte 
 

solozang: lied 991: 1, 5, 7 en 8 

 

1   De eersten zijn de laatsten, 
 wie nakomt gaat voorop, 
 zij moeten zich niet haasten 
 die leven van de hoop. 
 

5   Wie later is geboren 
 komt eerder aan de tijd, 
 wie lager thuisbehoren 
 gaan hogerop vrijuit. 

 

7   Veracht dan niet de kleinen 
 en die verloren zijn, 
 want God noemt hen de zijnen 
 die laatgeboren zijn. 
 

8   De eersten zijn de laatsten, 
 wie nakomt gaat voorop! 
 Kies dan de goede plaatsen 
 en geef uw hart aan God. 

 

 

BEVESTIGING AMBTSDRAGER 
 

inleiding 

 
vragen 

 

gebed en zegen 
 



GEBEDEN  
 

mededelingen 

 
dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 

a. Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk. 

 
stil gebed 

Onze Vader 

 
slotlied (solozang): gezang 965: 1 en 3 

 

1   Heer, stuur zelf het schip der kerk. 
 Sterk is wind en tegenstroom 
 en dat vindt de vijand schoon, 
 die spot 
 met U en uw gebod. 
 

3   Help dat hoogmoed ons niet scheidt. 
 Leid ons naar elkander heen, 
 maak ons waar en maak ons één: 
 dan stijgt 
 een lied dat nooit meer zwijgt. 
 

wegzending 

zegen, beantwoord met de gesproken woorden: 

 
a. Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen  

Jezus Christus, onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

orgelspel 
 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw collectebijdragen kunt 

deponeren. Hartelijk dank! 

 
Wacht voor het verlaten van de kerkzaal a.u.b. op de ouderling van dienst, 

die aangeven zal welke rij aan de beurt is om weg te gaan. Houd bij het 

naar buiten gaan voldoende onderlinge afstand! 
 

 

Toelichting op de 1e collecte Verlangen naar vrede 

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor 
bruut geweld moet vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord 

worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of 

een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te 
ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen 

Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. 

Collecteert u mee? 
  



U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. vrede. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 

 

 
Toelichting op de 2e collecte Pelgrimskerk Wijkwerk 

Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze 

wijkkas. De bestemming is onder andere voor: Zomer/winterprogramma, diverse 

bijeenkomsten, bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën, 
kaarsen enz. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte. 

  

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert , inzake wijkkas  Pelgrimskerk 

o.v.v. wijkwerk 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B. ’t Hart 

soliste: mw. J.A. Schuijt 

ouderling: dhr. G. Oud 
diaken: dhr. R. Freijmuth 

lector: mw. S. Langbroek 

 
Volgende week zondag gaat ds. E.M. Post om 10.30 uur voor. 

 

 

Doel bereikt? Theoloog des Vaderlands Samuel Lee blikt terug 
 

Dr. Samuel Lee woont in Buitenveldert en was een jaar lang Theoloog des 

Vaderlands. Wat heeft het hem gebracht? Hoe heeft het hem veranderd? Heeft 
hij zijn doelen kunnen bereiken? Vragen die we hem op 5 oktober zullen stellen. 

 

Samuel Lee (1970) groeide op in een seculier gezin in het Midden Oosten, kwam 

als tiener naar Nederland waar hij zich bekeerde tot het christendom. In 
Amsterdam Zuid-Oost richtte hij een eigen Pinkstergemeente op en stichtte een 

nieuwe academische opleiding bestemd voor migranten met weinig 

mogelijkheden, de Foundation Academy of Amsterdam. Ruim 10 jaar geleden 
kwam Lee geleidelijk tot wat hij noemt zijn “tweede bekering”. In 2020 was 

Samuel Lee niet weg te denken uit de Nederlandse media. Redenen genoeg om 

deze opmerkelijke man te vragen naar zijn ervaringen als Theoloog des 
Vaderlands, zijn theologie en zijn visie op het christendom in de Nederlandse 

samenleving. 

 

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal toehoorders beperkt en is 
aanmelden verplicht.  

 

Datum: maandag 5 oktober 2020 
Tijd: 20 – 22 uur 

Reserveren: lezing@pelgrimskerk.nu of via Henk Stok  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftikkie.me%2Fpay%2FPGAB%2FtNEYj3cbrWVZYoACsnWVCZ&data=02%7C01%7Crianne.eegdeman%40waternet.nl%7C73a9f02122284a554edb08d860625573%7Cdc176db0cbcb4c4984e9efe31a545c55%7C1%7C0%7C637365322750395483&sdata=Ej3dpIXb206hqQy5ubF6B2O8%2F4mePx59nPr7ToUZQjE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftikkie.me%2Fpay%2FPGAB%2FfgUwakpQxDU5JM8WiT1gWW&data=02%7C01%7Crianne.eegdeman%40waternet.nl%7C73a9f02122284a554edb08d860625573%7Cdc176db0cbcb4c4984e9efe31a545c55%7C1%7C0%7C637365322750395483&sdata=bAJaHeTSceBg5FwKLyOwBpzbqpfJ%2FX07rUQL94tWnwo%3D&reserved=0
mailto:lezing@pelgrimskerk.nu


Sam’s Kledingactie nu op zaterdag 24  oktober van 9.30 – 12.00 uur 

 
Wat nemen wij graag in ontvangst? 

kleding (schoon en draagbaar), schoenen, huishoudtextiel (handdoeken, lakens, 

gordijnen, tafelkleden etc.), brillen. Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken 
of dozen, brillen apart afgeven. 

 

Waar vindt u inzamelpunten? 

bij de Pelgrimskerk, Augustinuskerk, Urbanuskerk (Bovenkerk), Titus 
Brandsmakerk, Paaskerk, Kruiskerk. 

Opbrengst wordt met name besteed aan schoon drinkwater en sanitair voor 5000 

mensen in zuidoost Ethiopië. Juist nu is hygiëne van levensbelang! 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mareke Kniep, tel. 020-6435765/e-

mail p.v.dongen@online.nl, of Wim Kea, tel. 06 – 519 77 368. 
 

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: liturgie@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 

mailto:p.v.dongen@online.nl

