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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 

 

o God, die trouw bent tot in eeuwigheid 
 zie ons zoals wij hier staan, 

 met alles wat ons belast en in de weg zit –  

 neem ons voor lief, 

 U bent groter dan ons hart, 
 groter dan alle schuld, 

 U bent  een God van liefde, 

 schepper van een nieuwe toekomst, 
 door Jezus Christus onze Heer. 

a Amen 

 
introïtus solozang lied 287: 1, 2 en 5  Rond het licht dat leven doet  

 

1.  Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 



zegen zoekt, mag binnen treden, 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 

 

2.  Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen 

als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

 

5.  Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, 
licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

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 

 
v Heer ontferm u  

a Christus  ontferm u, Heer ontferm u 

 
solozang glorialied 413: 1 en 3  Grote God, wij loven U  

 

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. 

 

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. 

 

 

TEKST EN UITLEG 
 
gebed 

 

lezing Jesaja 45, 1-7 



 

solozang lied 96a Zing een nieuw lied, alle landen 
 

Refrein:  Zing een nieuw lied, alle landen. 

   Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.  
 

1.  Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 

zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

Treed in zijn tempel met uw offeranden, 
kondig zijn roem bij de heidenen aan. 

 

Refrein:  Zing een nieuw lied, alle landen. 
   Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.  

 

2.  Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 
aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 

wild is de zee en tevreden het land. 

 
Refrein:  Zing een nieuw lied, alle landen. 

   Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.  

 
3.  Roep tot de volkeren: God is de koning, 

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 

Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 

alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 
 

Refrein:  Zing een nieuw lied, alle landen. 

   Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.  
 

4.  Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 

zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 

juichend uw koning, want Hij is nabij! 

 

Refrein:  Zing een nieuw lied, alle landen. 
   Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.  

 

evangelielezing Mattheus 22: 15-22 
 

lied 339 a gezamenlijk gesproken  

 
a U komt de lof toe, U het gezang 

 U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

 in alle eeuwen der eeuwen  

 
verkondiging 

 

stilte 
 

solozang  lied 912 Neem mijn leven, laat het Heer  

 
1.  Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 



tot uw lof en dienst bereid. 

 
2.  Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

 

3.  Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 

 
4.  Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

 

5.  Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw heilige Geest er woon'. 

 
6.  Neem ook mijne liefde, Heer, 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 
 

 

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 418: 1, 2 en 3 God, schenk ons de kracht 

 

1.  God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 
2.  Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 

 



3.  Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede, 

totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

 
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 Kerk in Actie: Landbouw Rwanda 
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig 

zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters 

werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de 
dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en 

een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge 

samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen 

en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen 
voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten 

gaan. www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 

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

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Rwanda 

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

 

Toelichting op de 2e collecte: 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 0000660904 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. 
 

 

http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q


voorganger: ds. G.W. Morsink 

organist: dhr. D. Visser 
solist: mw. P.J. Versteeg 

ouderling: mw. S. Langbroek 

diaken: dhr. D. Westra 
lector: mw. J.M. van Zanten 

 

Volgende week zondag gedenken wij de overledenen. Ds. H.U. de Vries gaat om 

10.30 uur voor. 
 

Sam’s Kledingactie 

De geplande kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood op zaterdag 24 oktober is AFGELAST wegens de verscherpte 

coronamaatregelen. 

 
 

 

 

 
 

 

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 


