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Zolang onzeker is hoe groot het besmettingsgevaar van samen zingen is, hebben 

we een voorzanger. Zing in uw hart mee of neurie zachtjes de melodie mee.  

 

Een goede dienst toegewenst! 
 

 

Opgang 
 
orgelspel 

ontsteken van de kaarsen 

stilte 
 

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 

 

introïtus: solozang Psalm 84: 1, 3 en 4  
 

1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet 

 
 



3  Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn  

ontspringt een heldere fontein. 

 
4  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 

tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 

 

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 voor de nood van de wereld en laat 

ons zijn Naam prijzen, 

a want zijn barmhartigheid redt van de dood. 
 

gebed om ontferming 

 

solozang: Psalm 150: 1 en 2  
 

1  Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 
2  Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

 

 

 



Tekst en uitleg 
 

gebed 
 

lezing: Psalm 23 

 

solozang: Psalm 23b: 1, 3 en 5 
 

1  De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

 

3  De Heer is mijn Herder! 

Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen; 

o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

 

5  De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 

'k zal immer verkeren 

in 't huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 

lezing: Matteüs 8: 23-27 
 

solozang: lied 275: 1, 3 en 4 

 
1.  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 
 

2.  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden, 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

3.  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

verkondiging 

 
stilte 

 

 



solozang: lied 91a: 1, 2 en 3  

 

1.  Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem om onderkomen 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

 

2.  Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 

 
3.  Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, 
jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

 

 

Gebeden  
 

mededelingen 

 

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 

a Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons! 

 
stil gebed 

Onze Vader 

 
 

Zending en zegen 
 

solozang: lied 413  

 
1  Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 



2  Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 

looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

Heilig, heilig, heilig toe! 
 

3  Heer, ontferm U over ons, 

open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

laat ons niet verloren gaan. 
 

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 Het Wereldhuis 

Het coronavirus treft ook het Wereldhuis. Dit centrum voor informatie, 
begeleiding, educatie en cultuur voor ongedocumenteerden moest haar deuren 

sluiten. Er kwam al snel een goed bericht: De Regenboog bood één van haar 

inloophuizen aan. In deze mooie grote ruimte in Amsterdam-Noord kunnen 44 
mensen uit de doelgroep terecht. Het Rode Kruis en De Dokters van de Wereld 

zijn ook aan boord en tegelijkertijd worden er mede dankzij de Sociale Kruidenier 

en Serve The City boodschappenpakketten gemaakt voor andere 

Wereldhuisbezoekers. De stad barst van de moedige engelen! U kunt ook 
meehelpen door het geven van een gift. 

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wereldhuis. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte 

 
 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd


Toelichting op de 2e collecte Israëlzondag - ontmoeting en dialoog 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel 

element van de eigen identiteit. Kernwoord in de relatie is gesprek en 
ontmoeting. Dit wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, 

ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject 

De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. Verder investeert 
de Protestantse Kerk in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in 

Nederland. Uw steun via de collecte maakt deze activiteiten mogelijk. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Israëlzondag. 

 

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

 
voorganger: ds. E.M. Post 

organist: dhr. B. ‘t Hart 

solist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. P.J. Versteeg 

diaken: dhr. J.P. Haalebos 

lector: mw. J.A. Schuijt  

 
Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries om 10.30 uur voor. 

 

 
Collecte opbrengst september 

 

Diaconie Kerk 
06/9 € 141,80 € 108,10 

13/9 €  93,35 €  91,60 

20/9 € 122,80 € 107,10 

27/9 € 132,60 € 129,10 
 

 
Bloemenbusje 

september € 38,00 

 
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 Zuidoost 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. 

 

  

https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q


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 

 
 

 

 
 

 

 

 

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 


