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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 Wees hier aanwezig 

 Gij, Een en Enig, 
a Schepper en onderhouder 

 van al wat leeft en adem heeft, 

o Zie ons aan met ogen van ontferming, 
 doe lichten over uw aangezicht, 

a dat wij zijn in vrede, amen 

 

 
solozang introïtus Psalm 72: 1 en 4 

 

1.  Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 

aan 's konings zoon, om uwe knechten 



te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 
 

4.  Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart 

 
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 
 

solozang: Godlof nu is gekomen  438: 1, 3 en 4  

 

1.  God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 

de koning onzer dromen, 

de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 

in onze wereld binnen, 

om hier te overwinnen 

de duivel en zijn macht. 
 

3.  Gij machtigen der aarde, 

't is uit met Gods geduld, 
zo gij Hem niet aanvaarden, 

Hem niet aanbidden zult. 

Wie in hun trots en waan 
zich tegen Hem verheffen, 

die zal zijn gramschap treffen, 

die doet Hij ondergaan. 

 
4.  Gij armen en verdrukten, 

waar gij op aarde zijt, 

gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, 

houdt moed, Hij nadert al! 

Gij moogt uw Held ontvangen, 



de vorst van uw verlangen, 

met liederen zonder tal! 
 

 

 

TEKST EN UITLEG 
 
gebed 

 

lezing  Een ander Dies Irae lied 775 
 

solozang De wijze woorden en het groot vertoon lied 1001 

 

1.  De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 

de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

hij wiens kracht in onze zwakheid woont, 
beschaamt de ogen van de sterken.  

 

2.  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen- 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede.  
 

3.  Wie denken durft dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt- 

die zal zijn ogen niet geloven. 

 
lezing  Matteüs 25:31 46 

 

solozang U kom de lof toe acclamatie 339a 

 
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 Hij die gesproken heeft lied 362 

 
1.  Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 

een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 

een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 

Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'. 

 
2.  Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 

3.  Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt - 

dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

 

 

Gebeden  
 
mededelingen 

 

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 

a Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons! 

 

stil gebed 
 

afgesloten met een bewerking van het Onze Vader 

 
Onze Vader verborgen, 

uw Naam worde zichtbaar in ons, 

uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede: 

een wereld met bomen tot in de hemel, 

waar water, schoonheid en brood, 

gerechtigheid is, en genade  
 

waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld 
niet één mens meer geknecht 



doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen 

 

 
breek de macht van het kwaad 

van u is de toekomst 

kome wat komt 

 
Zo moge het zijn 

 

 
 

Zending en zegen 
 

solozang Rechter in het licht verheven lied 1008 

 
1.  Rechter in het licht verheven, 

Koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleug'len ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 
2.  Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier beneden, 

wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 

3.  Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 

Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eind'lijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 
 

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 Actie Sprinkhaan - Verjaag de honger 

 
Enorme zwermen woestijnsprinkhanen vreten in  grote delen van Zuidoost-Azië 

en Oost-Afrika het land kaal. Een zwerm eet de dagelijkse hoeveelheid voedsel 

van 2500 mensen op. Boeren in Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun 
oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Honger en armoede dreigt voor de 

bevolking. Het einde van de sprinkhanenplaag is nog niet in zicht! Na corona 

maakt de sprinkhanenplaag  de armoede onder de bevolking nog groter.  

 
Kerk in Actie steunt deze boeren met waarschuwingssystemen, die tijdig 

signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te 

verjagen. En met voedselnoodhulp om honger te voorkomen waar sprinkhanen 
de oogst hebben verwoest. Dat kan alleen dank zij uw bijdrage. Doet u ook mee? 

  

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

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Actie Sprinkhaan 

  

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 o.a. voor: zomer/winterprogramma, diverse 
bijeenkomsten, bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën, 

kaarsen, enz. Wij rekenen op uw gift voor deze collecte. 

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL58 INGB 0000 660904  t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, inzake wijkkas Pelgrimskerk 

o.v.v wijkwerk. 

 
 

voorganger: drs. Renger Prent 

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

ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. J.P. Haalebos 

lector: mw. J.M. van Zanten 
 

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

 
 

 

 

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


Aktie Vrijheidsbrief november 

 
Zolang coronamaatregelen nog gelden, is er geen verkoop van Vrijheidsbrieven 

na de kerkdienst. Graag wijzen we de weg naar mailacties op de website van 

Amnesty International. U kunt zelf kiezen aan welke actie(s) u bij wilt dragen. 
 

Als u op de website www.amnesty.nl kiest: 'kom in actie', ziet u alle acties die 

Amnesty op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie 

op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het betreft; een 
petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur een mail! @. Als u een 

actie opent ziet u links een toelichting over de betreffende actie. Rechts hoeft u 

alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en vervolgens op 
<verstuur mijn e-mail> te klikken. Doet u ook mee?  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 

http://www.amnesty.nl/

