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ORDE VAN DIENST 
 
 
 

 
 
 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

 
6 juni 2021 

 
 
In deze cantatedienst wordt de solocantate ‘O qui coeli 
terraeque serenitas’ van Antonio Vivaldi ten gehore 
gebracht. 
I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar is het samen zingen in 
de dienst niet toegestaan. De soliste 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! 
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Opgang 

 
ontsteken van de kaarsen 
 
bemoediging 
o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 
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. 

 
introïtus (solozang): psalm 100:1, 2 en 3 
 
Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aard’ alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de HEER dienstvaardig zijn. 
 
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
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Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

 
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 
kyrie en gloria (solozang): lied 299c 
 
Heer, ontferm U. 
Christus, ontferm U. 
Heer, ontferm U. 
 
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; 
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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 
 
gebed van de zondag 
lezing uit de geschriften: Prediker 5:9-19 
lied (solozang): lied 720:3 en 5 
 
Alleen te leven om te tellen 
wat je vandaag of morgen wint, 
maar niets kan je tevredenstellen: 
het is als najagen van wind. 
  
Geniet het leven als een gave. 
Geen mens weet wat hij morgen vindt, 
dus werp je brood uit op het water 
en let niet altijd op de wind. 

 
lezing uit de brieven: 1 Timoteüs 6:17-10a, 17-19 
lezing uit het evangelie: Lucas 12:13-21 
lied 843:1 t/m 4 (solozang) 
 
Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of mij geven, gaandeweg? 
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Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 
 
Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 
  
Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg? 

 
verkondiging 
stilte 
 
cantate ‘O qui coeli terraeque serenitas’, RV 631, Antonio 
Vivaldi (1678-1741) 
 
1. Aria da capo - Allegretto 
   

O qui coeli terraeque serenitas 
 et fons lucis et arbiter es, 
 unde regis aeterna tua sidera, 
 mitis considera 
 nostra vota, clamores et spes. 
 
O Gij, die de Klaarheid van hemel en aarde zijt 
en de Bron en Gebieder van het licht, 
sla, van waar Gij heerst over uw eeuwige sterren, 
onze gebeden, weeklachten en verwachtingen 
met mildheid gade. 
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2. Recitativo 
    Fac ut sordescat tellus 
    dum respicimus coelum; 
    fac ut bona superna 
    constanter diligamus 
    et sperantes aeterna 
   quidquid caducum est 
   odio habeamus. 
 

Maak dat de aarde haar waarde verliest, 
terwijl wij de hemel aanschouwen; 
maak dat wij het goede dat van Bóven komt 
standvastig liefhebben 
en, verwachtend wat eeuwig is, 
alwat vergankelijk is 
met afkeer bezitten. 

 
3. Aria da capo - Largo 
  

    Rosa quae moritur, 
    unda quae labitur, 
    mundi delicias 
    docent fugaces. 
 

    De roos die verwelkt, 
    de golf die verglijdt: 
    zij leren dat de genietingen van de wereld 
    vluchtig zijn. 
 

    Vix fronte amabili 
    mulcent, cum labili 
    pede praetervolant 
    larvae fallaces. 
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    Met een nauwelijks beminnelijk voorkomen 
    betoveren ze, met vergankelijke schreden 
    snellen ze voorbij, 
    de dwaalgeesten. 
 

4. Allegro  

    Alleluia. 
   Halleluja. 
 
 
mededelingen 
 

Gebeden  
 
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 241:1, 2 en 3 
 
Gij die mijn liefste kleinood zijt, 
Gij allerschoonste kostbaarheid 
die voor mijn hart ooit telde, –  
o dat Gij mijn 
geluk wilt zijn, 
hoe zal ik ’t U vergelden? 
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Rijk ben ik in uw liefd’ en trouw; 
o Here Jezus, zie ik bouw 
op niets dan uw genade, 
en nooit in tijd 
of eeuwigheid 
wordt mij die schat tot schade. 
 
Uw woord is waarheid, – Gij berooft 
mij nooit van wat het heeft beloofd: 
uw trouw in dood en leven. 
O Heer, omdat 
Gij zijt mijn schat, 
moet ik mijn hart U 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! 
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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; Kerk in Actie : 
Oeganda - kwetsbare vrouwen en kinderen sterk 
maken  

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese 
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld 
maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt 
de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen 
hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen 
verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te 
leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken 
van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo 
worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 
0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Oeganda. 

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

Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – 
Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar 
dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend 
mogen geven. Daar zetten we ons voor in, samen met u. 
Ook in deze coronatijd. Door om te zien naar elkaar en 
naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift 
aan deze collecte. 
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U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat 

 
Bij de uitgang staat het busje voor bloemen in de 
dienst 
De opbrengst van het bloemenbusje in de maand mei 
bedraagt: €59,30 
 

voorganger: Ds. H.U. de Vries 

ouderling: dhr. G. Oud  
diaken: dhr. R. Freijmuth 
lector: mw. J.A. Schuijt 
musici: 
 Ireen van Bijnen (sopraan) 
 Ruña 't Hart (viool) 
 Lucas Bernardo da Silva (viol) 
 Maria 't Hart (altviool) 
 Kalle de Bie (cello)  
 Bert 't Hart (orgel) 
 
Volgende week zondag gaat Mevr. Ds. S. van der Hoek 
om 10.30 uur voor. 
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Uitnodiging voor een PGA-B 

gemeentevergadering  
 

Op dinsdag 25 mei leggen we u in een 
gemeentevergadering op afstand de 
jaarverslagen 2020 voor van het College van 

Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. 
Ook informeren we u over de actualiteit van dat 

moment.  
 
Mogelijke onderwerpen zijn dan de stand van 

zaken m.b.t. het beroepingswerk, de 
samenwerking tussen de wijkgemeenten, 

ontwikkelingen op het gebied van personeel en de 
verkoop van de Pelgrimskerk.  
 

De stukken vindt u op de website: www.pga-b. 
Met een e-mail aan de scriba van de AK 

(scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het 
Kerkelijk bureau (020-641 3648) krijgt u de 

stukken opgestuurd.  
 
U kunt deelnemen aan deze 

gemeentevergadering via kerkdienstgemist.nl 
(kies dan voor Paaskerk) of via het 

vergadersysteem Teams. Opgave voor dit laatste 
d.m.v. een e-mail naar de scriba van de AK. 

  

http://www.pga-b/
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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 


