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In de dienst van deze zondag wordt muziek ten gehore gebracht uit de ‘Cantio Sacra’ van de 
Italiaanse monnik en renaissancecomponist Lodovico Grossi da Viadana (ca.1560-1627). 
 
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. O God, keer U naar ons toe 

a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
o. Laat ons, Heer, uw liefde zien 
a. en geef ons uw heil. 

o. O Heer, hoor ons gebed 
a. en laat ons geroep tot U komen. 
o. Reinig ons en heilig ons hart, 

 zodat wij kind-aan-huis kunnen zijn 
 in uw geheimen en in uw heiligdom, 
 door Hem die onze Meester is, 

 Jezus Messias. 
a. Amen. 
 

introïtus (solozang): psalm 71:1, 2 en 13 
 



1   Heer, laat mij schuilen in uw hoede, 
 begeef mij niet o God, 
 maak nimmer mij ten spot. 
 Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 
 verleen mij uw nabijheid 
 en stel mij in de vrijheid. 

 
2   Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 
 waarin ik nacht en dag 
 mij veilig bergen mag. 
 Mijn Rots, bij U is niets te duchten, 
 Gij hebt in al mijn noden 
 redding en heil geboden. 

 

13   Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, 
 geef dat ik dag aan dag 
 uw troost ervaren mag. 
 Dan zal ik vrolijk musiceren, 
 uw trouw, uw zegeningen, 
 o Heilige, bezingen. 

 
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. 
 
kyrie (psalm 130):  

 
a.  Uit de diepten roep ik tot U, o HEER. 

Heer, hoor naar mijn stem; 
laten uw oren opmerkzaam zijn 

op mijn luide smekingen. 
v.  Als U, HEER, de ongerechtigheden blijft gedenken, 

Heer, wie zal bestaan? 

Maar bij U is vergeving, 
opdat U gevreesd wordt. 

a.  Ik verwacht de HEER, 

mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op zijn  woord; 
mijn ziel wacht op de Heer, 
meer dan wachters op de morgen, 

wachters op de morgen. 
v.  Laat Israël hopen op de HEER, 

want bij de HEER is goedertierenheid, 

bij Hem is veel verlossing. 
a.  Hij zelf zal Israël verlossen 

van al zijn ongerechtigheden. 

 



gloria (solozang): ‘Confitebor tibi, Domine Deus’ (Lodovico da Viadana) 

 
Confitebor tibi, Domine Deus,  
in toto corde meo,  
et honorificabo nomen tuum in aeternum, 

quia misericordia tua, Domine,  
magna est super me. 
 

Ik zal U loven, Heer God, 
met heel mijn hart, 
en ik zal uw naam verheerlijken tot in eeuwigheid, 
omdat uw barmhartigheid, Heer,  
groot is jegens mij. 
(Psalm 86:12-13a) 
 
 

TEKST EN UITLEG 
 
gebed van de zondag 
 

lezing uit de profeten: Jesaja 26:13-14, 19 (eigen vertaling) 
 
13 HEER, onze God, andere heren dan U hebben over ons geheerst – alleen door U gedenken 

wij uw naam. 14 Die doden zullen niet leven, die schimmen zullen niet opstaan. Daartoe hebt 
U hen bezocht en verdelgd en elke gedachtenis aan hen doen vergaan. […] 
19 Leven zullen úw doden, de lijken van mijn volk zullen opstaan. Ontwaak en jubel, u die 

woont in het stof. Want een dauw van helder licht zal uw dauw zijn, en de aarde zal gestorven 
schimmen baren. 

 

antwoordpsalm (solozang): ‘Exsultate Deo’ (Lodovico da Viadana) 
 
Exsultate Deo, adjutori nostro,  

jubilate Deo Iacob.  
Sumite psalmum 
et date tympanum,  

psalterium jucundum cum cithara. 
Buccinate in neomenia tuba,  
in insigni die solemnitatis vestrae. 

 
Juich voor God, onze Helper, 
jubel voor de God van Jakob. 
Hef een psalm aan 
en laat de tamboerijn horen, 
de lieflijke luit met de citer. 
Blaas de hoorn op de nieuwe maansdag, 
op de onderscheiden dag van uw plechtig feest. 
(Psalm 81:2-4) 

 

lezing uit de Handelingen: Handelingen 22:30, 23:6-10 
 
lezing uit het evangelie: Matteüs 22:23-32 

 



solozang: lied 339f 

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

verkondiging 
 

stilte 
 
solozang: lied 960:2 en 3 

 
2  Over de graven klinkt een stem 

die spreekt met goddelijk gezag, 
dat wie in Christus was, in Hem 

zal blijven op de jongste dag. 
 

3  Zijn naam staat vaster dan in steen 

gegrift in Gods gedachtenis, 
die hem het leven gaf te leen 
en die geen God van doden is. 

 
 

Gebeden  
 
mededelingen 

 
inleiding op de gebeden (solozang): ‘Ego sum pauper et dolens’ (Lodovico da Viadana) 
 

Ego sum pauper et dolens;  
salus tua, Deus, suscepit me. 
Laudabo nomen Dei cum cantico  

et magnificabo eum in laude. 
 
Ik ben armzalig en in smart; 
uw heil, o God, heeft mij opgevangen. 
Ik zal de naam van God loven met een lied 
en Hem grootmaken met een lofzang. 
(Psalm 69:30-31) 

 
dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 
a.  Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk. 
 

stil gebed 
Onze Vader 
 

 
 



Zending en zegen 
 
slotlied (solozang): lied 645:1, 2 en 3 

 
1   Zing ten hemel toe, 
 juich en jubel Gode, 
 want Hij wordt niet moe 
 voor ons uit te gaan 
 als een vuur vooraan 
 levenden en doden! 
 
2   Christus onze Heer 
 is voor ons gestorven 
 en Hij daalde neer 
 in het doodsgebied, 
 deed de dood te niet 
 in de nieuwe morgen. 
 
3   Als een ster zal Hij 
 boven ons hoofd stralen, 
 ja, Hij maakt ons vrij 
 uit het doodsgeding, 
 uit de wisseling 
 van de lotgevallen. 

 

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 
Wijkdoel – Het Jeugdeducatiefonds 
Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen 

een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, ook kinderen die 
opgroeien in achterstandssituaties. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, 
omdat daar bekend is, wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. 

De juf en de meester weten als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering 
is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. 



U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL02 ABNA 0507049594 

t.n.v. Jeugdeducatiefonds. 
 
Toelichting op de 2e collecte 
Eredienst & pastoraat in onze gemeente 

Nu we weer meer gebonden zijn door de coronamaatregelen blijven we zoeken naar 
manieren om elkaar te bemoedigen. Uw gift aan deze collecte wordt besteed om elkaar nu 
en in de toekomst ‘vast’ te kunnen houden. 

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

 
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. Nelleco Aalders 
ouderling: dhr. G. Oud 
diaken: mw. A.G. Visser 

lector: mw. J.M. van Zanten 
 
volgende week zondag gaat ds. G.W. Morsink om 10.30 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: 
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 

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

