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In deze cantatedienst gedenken wij degenen die ons in het afgelopen jaar 

ontvallen zijn. 

Tijdens de dienst zullen delen uit het requiem (‘missa pro defunctis’) van de 
Spaanse renaissancecomponist Christóbal de Morales (1500-1553) ten gehore 

worden gebracht. 

 

I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar is het samen zingen in de dienst niet 
toegestaan. De solist 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! 
 

 

VOOR DE DIENST 
 
introitus (De Morales): 

 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 

et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 

et tibi reddetur votum in Jerusalem. 

Exaudi orationem meam; 
ad te omnis caro veniet. 

 

Geef hun eeuwige rust, Heer, 

en moge het eeuwige licht over hen schijnen. 
U komt een lofzang toe, o God, in Sion, 

en een gelofte zal U betaald worden in Jeruzalem. (Psalm 65:2) 

Verhoor mijn gebed; 
tot U zal alle vlees komen. (Psalm 65:3) 

 

 



OPGANG 
 
orgelspel 

aansteken van de kaarsen 

 

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 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. 

 
intochtslied (solozang): psalm 23:1 en 3 

 

1   Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
 Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
 Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
 fris is de bron die hij voor mij doet stromen. 
 Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
 opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 

 

3   Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, 
 Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
 Ja, zaligheid en liefd’ en welbehagen 
 zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
 Ik zal het welkom horen van mijn koning 
 en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 

 

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: 

 
Zoals wij zijn, komen wij bij U, 

met onze zonden en onze zorgen, 

met onze levenden en onze doden. 
Heer Jezus Christus, 

U die hebt gedeeld in ons bestaan, 

U die mens bent geweest als wij, 

U die bent gestorven om ons leven te geven, 
U die leeft bij de Vader om voor ons te pleiten, 

ontferm U over ons. 

 
kyrie (De Morales): 

 

Kyrie eleison, 
Christe eleison, 

Kyrie eleison. 

 

Heer, ontferm U, 
Christus, ontferm U, 

Heer, ontferm U. 

 
gloria: 

v Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 

a zoals het was in het begin, en nu en altijd, 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

TEKST EN UITLEG 
 

groet:  

v De Heer zij met u. 

a Ook met u zij de Heer. 
 

gebed van de zondag 

 
lezing uit de profeten: Ezechiël 34:11-16 

 

graduale (De Morales): 
 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 

et lux perpetua luceat eis. 

In memoria aeterna erit justus, 
ab auditione mala non timebit. 

 

Geef hun eeuwige rust, Heer, 
en moge het eeuwige licht over hen schijnen. 

Tot een eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn, 

voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen. (Psalm 112:6b, 7a) 
 

 

 



lezing uit het evangelie: Johannes 10:7-15, 17-18, 27-30 (naar NBG ’51) 

 
7 […] Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 8 Allen die vóór 

Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet 

gehoord. 9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden 
worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen 

maar om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij 

leven hebben en overvloed. 

11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen; 12 
maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf 

aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt 

ze uiteen – 13 want hij is een huurling en bekommert zich niet om de schapen. 14 
Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 zoals Mij 

de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 

17 Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het terug te 
nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht 

het af te leggen en macht het terug te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader 

ontvangen. 

27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28 en Ik 
geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid 

en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, 

gaat alles te boven en niemand kan het roven uit de hand van mijn Vader. 30 Ik 
en de Vader zijn één. 

 

sequentia (De Morales): 
 

Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Amen. 

 

Trouwe Heer Jezus, geef hun rust. Amen. 
 

overdenking 

 
stilte 

 

antwoordlied (solozang): lied 512:1, 2, 3 en 6 

 
1   O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 klinkt mij uw naam in 't oor, 
 uw naam die mij geloven doet: 
 Gij gaat mij reddend voor; 

 

2   uw naam die onze wonden heelt 
 en ons met manna spijst, 
 die onze dood en zonde deelt 
 en onze vrees verdrijft. 

 
3   Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
 mijn koning en profeet, 
 mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
 mijn weg waarop ik treed. 

 

 



6   O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 klinkt mij uw naam in 't oor, 
 als ik van alles scheiden moet 
 gaat nog die naam mij voor. 

 
 

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN, GEBEDEN 
 

De namen van de overledenen worden genoemd. Na elke naam krijgen 
nabestaanden van degene die genoemd is de gelegenheid een kaars te 

ontsteken. Als er geen nabestaanden aanwezig zijn, steekt de ouderling van 

dienst een kaars aan. Ten slotte wordt voor geliefden die niet genoemd zijn een 
laatste kaars aangestoken. 

offertorium (De Morales): 

 

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas omnium fidelium defunctorum 

de poenis inferni et de profundo lacu. 

Libera eas de ore leonis, 
ne absorbeat eas Tartarus, 

ne cadant in obscurum. 

Sed signifer sanctus Michael 
repraesentet eas in lucem sanctam, 

quam olim Abrahae promisisti 

et semini eius. 

Hostias et preces tibi, Domine, 
laudis offerimus. 

Tu suscipe pro animabus illis 

quarum hodie memoriam facimus. 
Fac eas, Domine, de morte transire 

ad vitam, 

quam olim Abrahae promisisti 

et semini eius. 
 

Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid, 

bevrijd de zielen van alle gestorven gelovigen 
van de straffen der hel en van de diepe poel. 

Bevrijd hen uit de mond van de leeuw, 

dat de afgrond van het dodenrijk hen niet moge verslinden, 
dat zij niet in het duister mogen vallen. 

Maar moge de heilige Michael, de vaandeldrager, 

hen meevoeren naar het heilige licht 

dat U ooit aan Abraham hebt beloofd 
en aan zijn zaad. 

Lofoffers en gebeden, Heer, brengen wij U. 

Neemt U ze aan voor die zielen 
die wij vandaag gedenken. 

Laat hen, Heer, overgaan van de dood naar het leven 

dat U ooit aan Abraham hebt beloofd 
en aan zijn zaad. 

 

 



dankgebed 

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

 

stil gebed 
Onze Vader 

 

communio (De Morales) 

 
Lux æterna luceat eis, Domine, 

cum sanctis tuis in æternum, quia pius es. 

Requiem æternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 

 

Moge het eeuwige licht over hen schijnen, Heer, 
samen met uw heiligen in eeuwigheid,  

omdat U trouw bent. 

Schenk hun eeuwige rust, Heer, 

en moge het eeuwige licht over hen schijnen. 
 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

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! 

 

 

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  

Stap Verder 
 

In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationaliteiten. De helft 

van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken geen Nederlands en 
verdwalen in het woud van instanties. Midden in de Bijlmer staat het diaconaal 

oecumenisch centrum ‘Stap Verder’. ‘Stap Verder’ heeft spreekuren, verwijst 

mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor €30,- kan er een nieuw 
lesboek worden gekocht. Helpt u deze mensen mee om een toekomst op te 

bouwen? 



 

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

 

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

 

 

Toelichting op de 2e collecte  
Jeugdwerk in onze gemeente 

 

We kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan. Alle coronamaatregelen 
maken dat Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk even niet plaatsvinden. Maar 

we zijn blij dat de gezamenlijke tienerdienst voor 12+ers er nog wel is. Dit is een 

gezamenlijke activiteit van de Paaskerk én Kruiskerk. Onder andere voor deze 
activiteiten is de opbrengst bestemd. 

 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk. 
 

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

 
medewerkenden aan deze dienst: 

 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
ouderling: dhr. A. Lodder 

diaken: dhr. R. Freijmuth 

lector: mw. S. Langbroek 

 
Bert ’t Hart, solozang 

Hans de Jong, orgel 

Maria ’t Hart, altviool 
Marten Boeken, altviool 

 

Volgende week zondag gaat ds. J.J.A. Doolaard om 10.30 uur voor. 

 
 

High Tea in Namibië 

Ja, we gaan weer genieten van een High Tea, niet in Engeland maar in de 
Pelgrimskerk met beelden uit Namibië, een land met een bijzondere natuur. 

Tussen de hapjes en thee door zal Henk Stok foto’s laten zien van dat land en 

erover vertellen. Kosten: 5 euro. 
 

Datum: donderdag 29 oktober om 15.uur in de Pelgrimskerk. Max. deelnemers 

20, opgeven verplicht voor 26 oktober bij Wil (06427703) of Janny (06441065). 

 
Bijbelkring Johannes evangelie 

Het vierde evangelie, van Johannes, is anders dan de eerste drie. Zijn in de 

evangeliën van Matteus, Marcus en Lucas duidelijk de sporen te vinden van de 
verschillende bronnen die zij hebben gebruikt, het Johannesevangelie is 

opvallend eenvormig van taal en stijl, hetgeen overeenstemt met de pretentie 

van het evangelie dat door een persoon (voorgesteld als ooggetuige) geschreven 

https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q


is. Wat het vierde evangelie interessant maakt, is de combinatie van gegevens 

uit Jezus’ leven en de theologische duiding daarvan. Door het laatste krijgt het 
evangelie een bijzondere diepgang, die ons geloofsleven verrijken kan. 

 

woe 28/10 
14.00 - 16.00 uur Pelgrimskerk 

o.l.v. ds. H.U. de Vries   

 

 
 

 

 
 

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 


