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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 Samen hier bijeen 

 worden we stil 
 om ruimte te maken voor U 

 Samen hier bijeen 

 maken we ons voor even los 
 van wat ons ketent en op ons drukt 

 Samen hier bijeen 



 stellen we ons open 

 voor een vleugje wind 
 waarmee we verder mogen gaan. 

a Amen 

 
solozang introïtus Psalm 27: 1 en 7 

 

1.  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 
 

7.  O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 
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 lied 274 

 

1.  Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 

2.  Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

3.  Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 



TEKST EN UITLEG 
 
gebed 

 

lezing gedicht van Dietrich Bonhoeffer 

 
Stadia op de weg naar de vrijheid   

 

Discipline  
Ga je op zoek naar de vrijheid, leer dan eerst je ziel en zinnen te beheersen,  

zodat je niet heen en weer wordt geworpen door je zinnen of je begeerten.  

Houd je geest en je lichaam kuis, onderworpen aan jezelf  
en dienstbaar aan het doel, dat hun door God gesteld is.  

Niemand ontdekt het geheim van de vrijheid dan door discipline.  

 

Doen  
Niet wat je wenst maar resoluut het goede doen.  

Niet dromen over mogelijkheden maar onbevreesd de werkelijkheid aangrijpen.  

Vrijheid ligt niet in verheven gedachten, alleen in het doen.  
Aarzel niet langer, ga de storm in en handel,  

gedragen door Gods Woord en je geloof,  

juichend zal de vrijheid je geest ontvangen.  
 

Lijden  

Wonderlijke verandering. Je sterke, bezige handen  

zijn gebonden. Dit is het einde van je werk,  
je ziet het machteloos en eenzaam.  

Maar je leeft op en legt, stil en getroost,  

je zaak in sterkere handen, tevreden.  
Slechts één ogenblik kende je de vreugde van de vrijheid,  

toen gaf je ze over aan God, Hij zou ze heerlijk voltooien.  

 

Dood  
Kom, slotfeest op de weg naar de eeuwige vrijheid.  

Kom, dood, verbreek de boeien en slecht de muren  

van ons vergankelijk lichaam en onze blinde ziel,  
opdat wij eindelijk zien wat hier aan onze ogen was onttrokken.  

Lang zochten wij je, vrijheid, in tucht, in daad en in lijden.  

Stervend vinden wij je in het aangezicht van God.  
 

solozang lied 511: 1, 6 en 7 

 

1.  Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 

6.  Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 

tot lof van U het wereldwijde lied 

 



7.  In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag 

 
2de lezing Matteüs 10:16-23 

 

solozang lied 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  lied 935  

 
1.  Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaat de storm tekeer, 

leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 

 

2.  Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur 

rondom ons leven zijn. 

 
3.  Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft 
als jij je ogen sluit. 

 

 

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 lied 422 

 

1.  Laat de woorden 

die we hoorden 
klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

 

2.  Laat ons weten, 
nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 

3.  Laat ons hopen, 
biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

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 

KiA Binnenlands diaconaat: vrolijkheid in asielzoekerscentra 
 

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. 

Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Dans, theater, muziek, 
nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om hun verhalen vorm te 

geven. De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van 

Vrolijkheid - realiseert hiervoor wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 

30 azc’s. 
  

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

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. de Vrolijkheid. 
 

 

Toelichting op de 2e collecte 
Eredienst & pastoraat  in onze gemeente 

 

Jezus stelde niet de wetten en de regels, maar de liefde centraal. Omzien naar 

elkaar blijft actueel zolang er mensen zijn. Samen met onze pastores spreekt 
Jezus ons daar persoonlijk op aan. Elke dag opnieuw, ook in de huidige tijd. Uw 

bijdrage wordt besteed om pastores daarbij te helpen. 

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

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

 

voorganger: ds. K.E. Bras 

organist: dhr. B. ‘t Hart 

solist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. S. Langbroek 

diaken: mw. A.G. Visser 

lector: mw. S. Langbroek 
 

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

 

 
 

 

 
 

 

 

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 


