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In de dienst van deze zondag worden enkele gospels ten  

gehore gebracht uit de ‘Old American Songs’ van de Amerikaanse componist Aaron 

Copland. 
 

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! 

 

 

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. Almachtige God, 

 voor U liggen alle harten open, 

 alle verlangens zijn U bekend 

 en geen geheim is voor U verborgen. 
 Zuiver de overleggingen van ons hart 

 door de ingeving van uw heilige Geest, 



 zodat wij U van harte liefhebben 

 en grootmaken uw heilige Naam. 
a. Amen. 

 

intochtslied (solozang): psalm 48:1 en 4 
 

1   De Heer is groot, zijn lof weerklinkt 
 waar op de berg de Godsstad blinkt. 
 Hoe schoon is Sion, hoe verheven, 
 een vreugd voor wie op aarde leven. 
 Hier wordt paal en perk gesteld 
 aan der wereld bruut geweld, 
 want hier staat de hoge woning 
 waar God zelf regeert als Koning. 
 En Hij toont zich t’allen tijde 
 de beschermer van wie lijden. 

 

4   Kom, trek verheugd om Sion heen, 
 en tel haar torens één voor één, 
 zie hoe de bastions daar rijzen, 
 ga door de zalen der paleizen. 
 Meld het aan het nageslacht, 
 wat God heerlijk heeft volbracht; 
 ja, gij zult uw kind’ren leren; 
 deze God is onze Here; 
 nimmer zal Hij van ons scheiden, 
 tot de dood blijft Hij ons leiden. 

 

 
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:  

v. Uit de diepten roepen wij U, Heer. 
Heer God, hoort Gij ons? 

a. Open uw hart voor ons, wij smeken U om  genade. 

Heer, ontferm U. 
v. Als Gij zonden gaat tellen, houdt geen mens het uit. 

a. Maar bij U is vergeving en daarvan leven wij. 

v. Blijf vertrouwen op God, want bij Hem is genade. 
a. Hij zal ons bevrijden uit de macht van het kwaad. 

Christus, ontferm U. 

v. Wij mogen voor Gods aanschijn ons geweten stillen, 

ook als het ons veroordeelt, 
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. 

a. Hij zal ons bevrijden uit de macht van het kwaad. 

Heer, ontferm U over ons. 
Amen. 

 

 



 

gloria (solozang): uit lied 299c 
 

Eer aan God in den hoge 

en vrede op aarde aan de mensen 
die Hij liefheeft. 

Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, 

wij verheerlijken U en zeggen U dank 

voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning,  

God, almachtige Vader; 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons, 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed, 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, 

Gij alleen de Heer, 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de heilige Geest 

in de heerlijkheid van God de Vader.  

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 47:1-12 
 

lied (solozang): psalm 65:5 en 6 

 
5   Gij komt het dorre land doorschrijden 
 met water uit uw beek 
 en tot een rijke oogst bereiden, 
 uw voetstap maakt het week. 
 Gij druipt uw zegen in de voren, 
 Gij roept het kiemend graan; 
 zo wordt het brood voor ons geboren 
 waar Gij zijt voorgegaan. 

 

6   Gij kroont het jaar van uw genade. 
 Waar Gij getreden zijt 
 tooit de woestijn zich met een wade, 
 de heuvels zijn verblijd. 



 De weidegrond is wit van schapen, 
 het dal van koren blond. 
 Dit is het land door U geschapen, 
 uw lof schalt in het rond. 

 
lezing uit de Openbaring: Openbaring 21:9-14 

 

solozang: ‘Zion’s Wall’ (tekst en melodie toegeschreven aan John G. McCurry, 

1821-1886; bewerking: Aaron Copland, 1900-1990) 
 

Come, fathers and mothers,  

come, sisters and brothers,  
come, join us in singing  

the praises of Zion. 

O fathers, don’t you feel determined  
to meet within the walls of Zion?  

We’ll shout and go round  

the walls of Zion. 

 
Kom, vaders en moeders, 

kom, zusters en broeders, 

kom, doe mee met ons en verkondig 
de lof van Sion. 

O vaders, voelt u zich niet gedreven 

om samen te komen binnen de muren van Sion? 
Wij zullen juichen en gaan 

rond de muren van Sion. 

 

vervolg lezing uit de Openbaring: Openbaring 22:1-5 
 

verkondiging 

 
stilte 

 

solozang: ‘By the River’ (tekst en melodie: Rev. dr. Robert Lowry, 1826-1899; 

bewerking: Aaron Copland, 1900-1990) 
 

Shall we gather by the river,  

where bright angel feet have trod,  
with its crystal tide forever  

flowing by the throne of God? 

 
Zullen wij ons verzamelen bij de rivier, 

waar blinkende engelenvoeten gelopen hebben, 

met zijn altoosdurende kristallen watervloed 

die stroomt bij de troon van God? 
 

refrein: 

Yes we’ll gather by the river,  
the beautiful, the beautiful river,  

gather with the saints by the river 

that flows by the throne of God. 



 

Ja, wij zullen ons verzamelen bij de rivier, 
de prachtige, de prachtige rivier, 

ons verzamelen met de heiligen bij de rivier 

die stroomt bij de troon van God. 
 

Soon we’ll reach the shining river,  

soon our pilgrimage will cease,  

soon our happy hearts will quiver 
with the melody of peace. 

 

Spoedig zullen we de schitterende rivier bereiken, 
spoedig zal onze pelgrimstocht ten einde komen, 

spoedig zullen onze gelukkige harten trillen 

van de melodie van de vrede. 
 

(refrein) 

 

 

GEBEDEN 
 

mededelingen 
 

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 757:1, 2 en 3 

 

refrein: 
Swing low, sweet chariot, 

coming for to carry me home, 

swing low, sweet chariot, 

coming for to carry me home. 
 

1 I looked over Jordan and what did I see 

coming for to carry he home?: 
a band of angels coming after me, 

coming for to carry me home. 

refrein 
 

2 If you get there before I do, 

coming for to carry me home, 

tell all my friends I’m coming too, 
coming for to carry me home.  

refrein 



 

3The brightest day that I ever saw, 
coming for to carry he home, 

when Jesus washed my sins away, 

coming for to carry me home.  
refrein 

 

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 drie mandjes, waarin u uw collectebijdragen kunt 

deponeren. De eerste twee zijn bestemd voor de reguliere collectedoelen, het 

derde voor het ‘Stoelenproject’. 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 Stoelenproject 

 
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van 

Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en 

nacht verblijven er 45 daklozen in deze opvang aan de Marnixstraat. Sinds 1989 
wordt er van 15 september tot en met 30 april door 75 vrijwilligers gezorgd voor 

10.000 overnachtingen. Vindt u ook dat daklozen recht hebben op een 

fatsoenlijke maaltijd en een dak boven hun hoofd? Help mee door een gift aan 

deze collecte. 
  

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

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

  

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

 

Toelichting op de 2e collecte Opvoeden doe je niet alleen 

 
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar 

kun je terecht met je vragen? De kerk wil de gemeenschap zijn die hen 

ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen om die 
gemeenschap te zijn. Jong Protestant helpt kerken daarbij met werkvormen en 

producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Collecteer 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA


mee, zodat Jong Protestant ouders, gezinnen en kerken kan blijven 

ondersteunen bij de geloofsopvoeding. 
  

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

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

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  
orgel: dhr. R. van den Heuvel 

solozang: dhr. B. ’t Hart 

ouderling: mw. P.J. Versteeg 
diaken: mw. A.G. Visser 

lector: mw. P.J. Versteeg 

 

Volgende week zondag gaat ds. R.J. Prent om 10.30 uur voor. 
 

 

Collecte opbrengst oktober 
 

Diaconie   Kerk 

04/10  € 111.05  € 66,30 
11/10  € 113.30  € 94,10 

18/10  € 102.70  € 64,80 

25/10  € 112.95  € 85,82 

 
 

 

Opbrengst bloemenbusje oktober 
€ 31,00 

 

 

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. 

 

 
U kunt op drie manieren aan de beide jaarverslagen komen: 

 

• via de website van de PGA-B (www.pga-b.nl) 

https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b
http://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. 

 

 

 
 

 

 

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 


