
ORDE VAN DIENST 

 
7e zondag van de herfst 

 
 

 
 

 

Pelgrimskerk Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 
 

 

1 november 2020 

 
 

 

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  Gij hebt ons geplant o God 

    In het licht van uw ogen leven en gedijen wij 
a  Zie dan naar ons om 

    en omgeef ons met uw waarheid 

    opdat wij elkaar recht doen. 
o  Maak ons welgezind en genadig 



    opdat ook over ons de hemel zich opent. 

a  Voeg ons aaneen tot het huis 
    waarin uw Geest kan wonen 

    en mensen thuis raken 

    Amen 
 

solozang 213: 1, 4, 5 

 

1. Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 
4. Breekt de jongste morgen aan, 

geef, o Opgang uit den hoge, 

dat wij met U opgestaan 

alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 

onbevreesd. 

 
5. Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 

Treed niet met ons in 't gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 

van des hemels zaligheid 

voor altijd. 

 
 

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 door de gemeente sprekend beaamd. 

na: ‘Daarom roepen wij tot U’  
 

a Heer, ontferm u, 

 Christus ontferm u, 

 Heer ontferm u over ons. 
 

 

 
 

 

 



solozang gloria 413: 1 en 2 

 
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! 
 

 

TEKST EN UITLEG 
 

gebed 
 

lezing Spreuken 9: 1-6; 13-18 

 

solozang 846: 1 en 3 
 

1. De wijsheid van voor alle tijden 

spreekt luid en dringend haar woord. 
Zij wacht waar de wegen zich scheiden, 

zij komt en klopt aan de poort. 

Zij is op de hoogten getreden, 
zij roept op de pleinen der steden 

en al wie oren heeft hoort. 

 

3. Met mij ging de Vader te rade 
nog eer Hij iets deed ontstaan. 

ik schreed lang de hemelse paden 

de zon, de sterren vooraan. 
Eer God nog hun weg had beschreven, 

heeft Hij tot prinses mij verheven. 

De eeuwen kennen mijn naam. 
 

lezing  Mattheüs 25 1 - 13 

 

solozang 751: 1, 3, 4 
 

1. De Heer verschijnt te middernacht! 

Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 

en Hem begroeten wil. 

 

 
 



3. Wie waakt er als een trouwe knecht, 

zijn Meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 

hij voor Hem kan bestaan? 

 
4. Zijn onze lampen wel gereed 

en branden ze wel goed, 

zodat, als Christus binnentreedt, 

Hij waardig wordt begroet? 
 

verkondiging 

 
stilte 

 

solozang 749: 1 
 

1. ‘Op, waakt op!’ zo klinkt het luide. 

Wat wil dit roepen toch beduiden, 

gij torenwachters van de tijd? 
‘Middernacht is aangebroken, 

zijn uwe lampen wel ontstoken, 

gij maagden, die de Heer verbeidt? 
Gij slapenden, ontwaakt, 

de Bruidegom genaakt! 

Halleluja, 
nu opgestaan! 

Het feest breekt aan; 

gij moet Hem ijlings tegengaan.’ 

 
 

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 725: 1, 2, 3, 4 

 

1. Gij boden ronds Gods troon, 
die van Zijn aangezicht, 

de weerglans verder draagt, 

op vleugels van het licht, 



draagt met uw stem, 

ons mensenlied 
opdat het zingt 

alleen voor Hem! 

 
2. O heiligen vanouds, 

die ons zijn voorgegaan 

en alle strijd voorbij 

nu rond uw koning staan, 
uw grote koor 

in ’t zoete licht 

van zijn gezicht 
zingt ons nu voor! 

 

3. Gij heiligen van hier, 
zing met uw aardse stem 

hoezeer uw hart verlangt 

naar ’t nieuw Jeruzalem. 

Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 

haar tegemoet. 

God zij geloofd. 
 

4. Ook ik zing voluit mee 

de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 

zijn liefde toegedaan! 

Dat tot het eind 

mijn leven lang 
vol van gezang 

om Hem mag zijn! 

 
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 Stichting Derde Wereld Hulp 

SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada aan 
de oostkust van India. Het belangrijkste doel is dat de kinderen in de toekomst 

op eigen benen kunnen staan. 

Op dit moment is er vooral behoefte aan nieuwe kleding. Normaal wordt dit vaak 
geregeld door de gasten die in de zomer op bezoek zijn en met de kinderen gaan 

winkelen. Voor de kleine kinderen zijn dit pyjama’s, voor de oudere kinderen een 

nieuwe set kleding. Kijk ook op www.sdwh.nl 

 
Met onderstaande link kunt u direct een bedrag (online) overmaken link voor de 

1e collecte. 

 
 

Toelichting op de 2e collecte 

Collecte Kerk in Actie - Sterke vrouwen Papoea 
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de 

samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en 

gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de 

mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. 
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo 

ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk 

en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en 
maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met deze collecte! 

  

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

 

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

 
 

voorganger: ds. J.J.A. Doolaard 

organist: dhr. B. 't Hart 
solist: mw. J.A. Schuijt 

ouderling: mw. S. Langbroek 

diaken: dhr. D. Westra 

lector: mw. J.A. Schuijt 
 

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

 
 

Uitnodiging voor een gemeentevergadering op afstand op 24 november  

(inclusief hoe u zich op deze vergadering kunt voorbereiden) 
 

Geachte gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Amstelveen – 

Buitenveldert, 

 
De Algemene Kerkenraad organiseert op dinsdagavond 24 november om 20.00 

uur een gemeente-vergadering vanuit de Paaskerk. Op de agenda van deze 

vergadering staan de jaarverslagen over 2019 van het College van 
Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen. Ook wordt u geïnformeerd 

over de stand van zaken m.b.t. de verkoop van de Pelgrimskerk. 

 

http://www.sdwh.nl/
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b


U kunt op drie manieren aan de beide jaarverslagen komen: 

• via de website van de PGA-B (www.pga-b.nl) 
• via een e-mail aan de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl) 

• een telefoontje naar het Kerkelijk Bureau (telefoonnummer: 020 6413648) 

en u krijgt de stukken per post toegestuurd (dit kan vanwege de 
verhuizing van het Kerkelijke Bureau vanaf dinsdag 3 november) 

 

U kunt op twee manieren deelnemen aan deze gemeentevergadering: 

• via Kerkdienstgemist en dan kiezen voor de Paaskerk 
(https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-

Amstelveen/events/live; in dat geval dient u uw eventuele vragen over de 

beide jaarverslagen uiterlijk op vrijdag 20 november te sturen naar de 
scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl). Ook tijdens de uitzending kunt nog 

een vraag stellen via SMS of Whatsapp (te sturen naar het mobiele 

nummer 06 83995520); OF 
• via het vergadersysteem Teams; laat aan de scriba van de AK weten dat u 

de vergadering via Teams wilt volgen (scribaak@pga-b.nl); in dat geval 

krijgt u een uitnodiging voor de vergadering en kunt u uw vragen direct 

tijdens de uitzending stellen via Teams. 
 

Tijdens de vergadering zullen de beide jaarverslagen in hoofdlijnen worden 

ingeleid. De meeste tijd zal worden besteed aan de beantwoording van uw 
vragen. 

 

 
 

Sam’s Kledingactie 24 oktober 2020 heeft ondanks afgelasting toch bijna 

1000 kg opgebracht 

 
In verband met de coronamaatregelen is op het laatste moment besloten om 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood af te gelasten. Door het late tijdstip is 

dit besluit niet iedereen onder ogen gekomen. In de loop van de week werden we 
regelmatig gebeld met de mededeling dat er al kledingzakken klaar stonden en 

anderen belden ons direct met aanbod van kleding. Daarom hebben we snel een 

tijdelijk depot ingericht en zijn we zaterdag alle locaties toch langs gegaan om op 

te halen wat er was gebracht.  
 

Totale opbrengst was nog bijna 1000 kg kleding, schoenen en brillen. Zo hebben 

we samen toch nog flink bij kunnen dragen aan de schoonwater voorziening voor 
zo’n 5000 mensen in Ethiopië. Dit ook met dank aan alle die hieraan hebben 

meegewerkt. We hopen dat de actie in het voorjaar weer normaal kan 

plaatsvinden! 
  

Mareke Kniep en Wim Kea (coördinatoren) 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.pga-b.nl/


Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip 

 
Als de meeste mensen deugen blijft het zonde als dat niet uit de verf komt. Maar 

als God niet langer als bestaande persoon wordt ervaren, tegen wie/wat zondig 

je dan? Een nieuw zondebegrip moet mensen aanspreken in hun kracht, niet in 
hun zwakheid. Zonde is dan niet primair gericht tegen God buiten, maar tegen 

het meest wezenlijke in je zelf. We denken na over God; over wat ons tot mens 

maakt; en wat vandaaruit een zinnig zondebegrip kan zijn. 

 
In verband met de nieuwe coronamaatregelen was deze bijeenkomst even 

uitgesteld en inmiddels verplaatst naar de Kruiskerk op woensdag 4 november, 

11 en 25 november van 20.00 – 21.30 uur.  
 

Degene die zich al hadden opgegeven worden hiervoor opnieuw benaderd. U 

kunt zich nog opgeven bij Fokko Omta, 06 – 30 34 60 50, 
f.omta@protestantsekerk.nl. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 


