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19 september 2021 
 

In de dienst van deze zondag wordt mw. Linda 
Meyer-Vos voor een nieuwe periode als 

ouderlinge aan onze gemeente verbonden en 

wordt Froukje van Lieshout aangesteld in de 
bediening van studentenwerker. 

  



OPGANG 
 

orgelspel 
aansteken 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.  Eeuwige God,  
   wij die U nooit hebben gezien, 

a.  zie ons hier staan; 
o.  wij die van U hebben gehoord, 

a.  hoor Gij ons aan.          
o.  Uw Naam is dat Gij mensen helpt –   
a.  wees onze hulp,  

o.  en dat Gij alles hebt gemaakt – 
a.  maak alles nieuw, 

o.  en dat Gij ons bij name kent – 
a.  leer ons U kennen, 
o.  die Bron van leven wordt genoemd – 

a.  doe ons weer leven, 
o.  die hebt gezegd: Ik zal er zijn – 

a.  wees hier aanwezig. 
     Amen. 

 

introïtus: psalm 92:1, 2, 6 en 7 
 

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: lied 299e (I = voorg., II = allen; 

gloria staande) 
 

TEKST EN UITLEG 
 
zondagsgebed 

lezing uit de geschriften: Jezus Sirach 3:17-18, 
20-24 (eigen vertaling) 

 
17 Kind, verricht uw taak in zachtmoedigheid 

en u zult geliefd worden door de mens die (God) 
welgevallig is. 
18 Verneder uzelf in de mate waarin u groot bent 

en u zult bij de Heer genade vinden. 
20 Want groot is de macht van de Heer, 

en Hij wordt door de nederigen verheerlijkt. 
21 Zoek niet wat te moeilijk voor is 
en vors niet na wat boven uw vermogen uitgaat. 

22 Wat u is opgedragen, bedenk dat, 
want bij de verborgen zaken vindt u geen baat. 

23 Verspil uw energie niet aan wat uw taak te 
boven gaat, 



want meer dan wat mensen kunnen bevatten, 

werd u (reeds) getoond. 
24 Want velen heeft hun (valse) veronderstelling 

op een dwaalspoor gebracht, 
en een verkeerde inbeelding heeft hun verstand 
ontwricht. 

 
lezing uit de brieven: Jakobus 3:13-18 (NBV) 

lied: gezang 107 (Lvdk):1 en 2 
 

  



 

 
2  Zo buigt u dan terneder 

en kust de hand van God 
die krachtig is en teder 
en klaagt Hem al uw nood, 

opdat Hij u verhoogt 
wanneer de dag zal dagen 

dat alles is voldragen, 
de ochtend van de oogst. 

 

lezing uit het evangelie: Marcus 9:30-37 

(naar NBG ’51) 
 
30 En zij gingen vandaar weg en reisden door 

Galilea. En Hij wilde niet dat iemand het te weten 
kwam. 31 Want Hij onderwees zijn discipelen en 

zei tot hen: ‘De Mensenzoon wordt overgeleverd 
in de handen van de mensen, en zij zullen Hem 
ter dood brengen, en wanneer Hij gedood is zal 

Hij na drie dagen opstaan.’ 32 Maar zij begrepen 
deze uitspraak niet en durfden Hem er niet naar 

te vragen. 
33 En zij kwamen te Kafarnaüm. En toen Hij thuis 
gekomen was, vroeg Hij hun: ‘Waarover waren 

jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34 Maar zij 
zwegen, want zij hadden onderweg met elkaar 

geredetwist over wie de belangrijkste was. 35 En 
Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tot hen: 
‘Indien iemand de eerste wil zijn, zal hij van allen 

de laatste zijn en van allen de dienaar.’ 36 En Hij 
nam een kind, plaatste dat in hun midden, en na 

het omarmd te hebben zei Hij tot hen: 37 ‘Wie 



ook maar een van zulke kinderen ontvangt in 

mijn naam, die ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, 
ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden 

heeft.’ 
 
lied 339f 

verkondiging 
lied 991:1, 2, 7 en 8 

 
HERBEVESTIGING AMBTSDRAGER EN AANSTELLING 

STUDENTENWERKER 

 
herbevestiging mw. Linda Meyer-Vos 

inleiding 
vragen 
gebed en zegen 

 
aanstelling Froukje van Lieshout 

inleiding 
onderwijzing 

presentatie 
vragen 
gebed en zegen 

aanvaarding:  
v.   Gemeente, ziehier onze nieuwe 

studentenwerker. 
Wilt u haar in uw midden ontvangen, 
voor haar bidden 

en haar hooghouden in haar bediening? 
a.  Ja, dat willen wij. 

 
lied 361:1, 2, 5 en 7 
 



GEBEDEN  
 

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met: 
 voorg.Zo bidden wij samen: 

 allen:  

 
 

stil gebed 
Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 

slotlied: lied 965 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 
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: 

Kerk in Actie: Syrië - de kerk als plek van 
hoop en herstel 

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je 
de situatie op veel plekken in Syrië kunt 
omschrijven. En nog steeds probeert de kerk 

mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te 
helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en 

zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in 
Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk 
moed te houden. Zodat ze, ook in 

deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel 
kan blijven. 

 
Toelichting op de 2e collecte:  Wijkwerk 
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De 

opbrengst gaat naar onze en voor zieken, onze 
website, de nieuwsbrief. Wij rekenen op uw gift 

voor deze collecte. 
 

 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/zomer21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/zomer21collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. Syrië 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 3165 23, 

t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v.  Wijkwerk 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 



voorganger: ds. H.U. de Vries 

organist: dhr. Bert ’t Hart 
ouderling : dhr G. Oud 

diaken: dhr. R. Freijmuth  
lector: mw. J. M. van Zanten  
 

Volgende week zondag gaat Ds.Koldewij 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 


