ORDE VAN DIENST

Pelgrimskerk Amsterdam Protestantse wijkgemeente
Buitenveldert
22 november 2020

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Voleindingszondag of
zondag ‘Christus Koning’ genaamd.
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.

a.

Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand

o.
a.

en reinig ons van ongerechtigheid.
(...gebedsstilte...)
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.

intochtslied (solozang): psalm 96:1, 5 en 7
1 Zing voor de Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen.
5 Zeg tot de volken: Hij aanvaardde
de heerschappij. Zo staat de aarde
voor altijd zonder wankeling.
Hij richt der volken rechtsgeding,
Hij, die het recht ons openbaarde.
7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen.
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.
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 zijn ontferming aanroepen,
en laat ons zijn Naam prijzen,
a. want zijn barmhartigheid redt van de dood.
kyrie en gloria (Herman Strategier, 1912-1988; solozang):
Heer, ontferm U; Heer, ontferm U; Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U; Christus, ontferm U; Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U; Heer, ontferm U; Heer, ontferm U over ons.
Ere zij God in den hoge
en vrede op aarde voor mensen
van zijn welbehagen.
Wij loven U, wij vereren U, wij zegenen U,
wij verheerlijken U,
wij danken U voor uw heerlijkheid.
O Heer God, Koning des hemels,
God, onze Vader almachtig;
o Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Messias,

o Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader,
die de zonden van de wereld wegdraagt,
ontferm U over ons,
die de zonden van de wereld wegdraagt,
verhoor ons gebed,
Gij die gezeten zijn ter rechterhand van God, de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt heilig,
Gij alleen zijt de Heer,
Gij, Allerhoogste: o Jezus Messias,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader!
Amen, amen, amen.

TEKST EN UITLEG
gebed van de zondag
lezing uit de profeten: Jeremia 6:12b-15 (naar NBG ’51)
12 […] Ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners van het land, luidt het
woord van de HEER. 13 Want van klein tot groot zijn zij allen erop uit zich te
bevoordelen; allen, van profeet tot priester, plegen zij bedrog. 14 Zij trachten de
breuk van mijn volk lichtvaardig te genezen door te zeggen: ‘Vrede, vrede!’,
terwijl er geen vrede is. 15 Zij worden te schande, omdat zij gruweldaden
bedreven hebben; toch schamen zij zich niet in het minst, toch weten zij niet van
blozen. Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen; in de tijd dat Ik aan hen
bezoeking doe, zullen zij struikelen, zegt de HEER.
solozang: psalm 50:8 en 10
8

Maar tot de goddeloze mens spreekt God:
Mijn rechten klinken in uw mond als spot.
Gij spreekt van mijn verbond, maar haat de wet,
verwerpt mijn woord, als het u grenzen zet.
Gij houdt het met ontuchtigen en dieven
en leeft naar eigen lusten en believen.

10 ’t Is daarom dat Ik u de waarheid zeg,
de vinger bij uw boze daden leg.
Ik breng ze een voor een u onder ’t oog.
Bedenk dat Ik de zonde niet gedoog.
Gij die uw God vergeet, geen hulp kan baten,
als Ik mijn toorn de vrije loop zal laten.
lezing uit de brieven: 1 Tessalonicenzen 5:1-11 (eigen vertaling)
1 Over de tijden en de uren, broeders en zusters, hebt u het niet nodig dat er aan
u geschreven wordt, 2 want zelf weet u heel goed dat de dag van de Heer zó
komt: als een dief in de nacht. 3 Wanneer zij zeggen: ‘Er is vrede en veiligheid’,

dan overkomt hun een plotseling verderf, zoals de barensnood de zwangere
vrouw, en zij zullen zeker niet ontkomen.
4 U echter, broeders en zusters, verkeert niet in de duisternis, zodat die dag u
als een dief overvallen zou, 5 want allen bent u kinderen van het licht en kinderen
van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht noch aan de duisternis. 6 Laten
wij daarom dan niet slapen zoals de anderen, maar laten wij waken en nuchter
zijn, 7 want zij die slapen, slapen ’s nachts en zij die zich bedrinken, zijn ’s nachts
dronken. 8 Maar wij, laten wij die de dag toebehoren, nuchter zijn, ons bekledend
met het borstharnas van geloof en liefde en met als helm de hoop op het heil. 9
Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van heil door
onze Heer Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij
waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.
11 Bemoedig daarom elkaar en bouw elkaar op, de een de ander, zoals u ook
doet!
solozang: gezang 171:4 (Lvdk)
4 Christus wandelt langs de wegen
der wereld zijne toekomst tegen.
Het licht al aan de horizon.
Reeds gaat ’t eeuwig schijnsel klimmen
rondom uit alle verre kimmen,
zoals geen dageraad begon.
Het koninkrijk genaakt.
Gerede harten, waakt!
Dag des Heren...
Uw heil’gen zijn
met kleed’ren rein
gereed om op het feest te zijn.
lezing uit het evangelie: Matteüs 24:36-47
solozang: lied 751:1, 2, 3 en 5
1 De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.
2 Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.
3 Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

5 De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil.
Zalig die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.
verkondiging
stilte
solozang: lied 759
1 Gods kinderen op aarde
zij wand’len in het licht,
omdat zij gerechtvaardigd
zijn voor zijn aangezicht.
Zij leven Hem ter ere,
zijn naam hun lieve lust.
Zij sterven in de Here,
zij slapen zo gerust.
2 Zij slapen en ontwaken
als in een ogenblik.
God zal hen wakker maken,
Hij waakt voor hun geluk.
Zo worden zij veranderd
tot heerlijkheid en eer.
Zij geven zich uit handen
en leven in de Heer.

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): gezang 276 (Lvdk; tekst: Jacobus Revius, 1586-1658)
1 Als Godes Zoon, de heerser over al,
in stille rust dit aardse brengen zal
en ’t zwak gemoed verkwikken door zijn bloed,
zo en zult ge mij,
van de zonde vrij
en van haren vloek ontladen,

o slaap, o zoete slaap, niet schaden.
2 Als ik ontwaak door Christi laatste stem,
aanschouwende het nieuw Jeruzalem,
hetwelk Hij geeft wie in zijn vreze leeft,
dan en zult ge mij
van mijns Heren zij,
die mij in zijn rijk zal leiden,
o slaap, o zoete slaap, niet scheiden.
3 Ik slaap, ik waak, ik ben gelijke blij,
want mij altoos mijn Heiland blijft nabij,
en toont mij ’t licht van zijn vriend’lijk gezicht;
die mij heeft gesteld
onder uw geweld,
en na u het zalig leven,
o slaap, o zoete slaap, zal geven.
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 Kledingbank
Ondanks dat wij in een rijke gemeente wonen, zijn er gezinnen en
alleenstaanden die rond dienen te komen van het minimale. Voor deze mensen is
de Kledingbank, gevestigd aan Galjoen 4. Hier kunnen houders van een
Amstelveenpas of Amsterdamse Stadspas iedere woensdag van 11 tot 15 uur
langskomen en voor € 2,- drie kledingstukken uitzoeken. Voor de vaste lasten,
zoals de huur van het gebouw en de energiekosten is de Kledingbank afhankelijk
van sponsors zoals de diaconie. Helpt u mee?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v.
Diaconie Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kledingbank.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

Toelichting op de 2e collecte - Landelijk pastoraat
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar.
Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk.
Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand
op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het
gedenken van de overledenen. Met deze collecte maakt u onder andere het
ontwikkelen van trainingen mogelijk voor gemeenteleden die hiermee ook
uitvaartdiensten kunnen leiden.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. landelijk pastoraat
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
voorganger: ds. H.U. de Vries

organist: dhr. D. Visser
solist: dhr. B. ’t Hart
ouderling: dhr. A. Lodder
diaken: dhr. R. Freijmuth
lector: mw. S. Langbroek

Volgende week zondag gaat ds. J.J.A. Doolaard 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.
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/1090PaaskerkAmstelveen/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

