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ORDE VAN DIENST 

5e zondag van de herfst 
 

 

 
 

 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

 
17 oktober 2021 

 
 

Op deze zondag voor het werelddiaconaat staan 
we stil bij onze diaconale taak in de wereld. 
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Laten we ons gezonden weten 
als de handen van de hemel 

die zich vouwen rond de aarde. 
 

Om luiken te openen, 
waar licht ontbreekt, 

 
Om harten te verwarmen, 

waar de kilte toeslaat, 
 

Om handen te vullen 
van wie beroofd zijn, 

 
Om tranen af te wissen 

die blijven stromen, 

 
Zelfs om te spreken 

waar iedereen zwijgt 
en wegkijkt. 

 
Laten wij ons geroepen weten 

om van elkaar gediend te zijn. 
 

Wat een handvol brood 
al niet kan doen. 

 
 

Sytze de Vries 
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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.  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 146:1, 4 en 5 



4 

 

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 thora: Deuteronomium 24:17-22 
(NBV) 

lied: psalm 112:3 
lezing uit de brieven: Jakobus 1:19-27 (eigen 

vertaling) 
 

19 Weet, mijn geliefde broeders en zusters: ieder 
mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te 

spreken, langzaam tot toorn, 20 want de toorn van 
een man bewerkt geen gerechtigheid voor God. 21 

Neem daarom, afleggend alle vuilheid en 

overvloed aan slechtheid, met zachtmoedigheid 
het (in u) ingeplante Woord aan, dat in staat is uw 

zielen te redden.  
22 En word daders van het Woord, en niet slechts 

hoorders terwijl u uzelf bedriegt. 23 Want als 
iemand hoorder is van het Woord en geen dader – 
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diegene gelijkt op een man die het gezicht 

waarmee hij geboren is, aanschouwt in een 
spiegel;  24 want hij heeft zichzelf aanschouwd en 

is weggegaan en is terstond vergeten hoe hij was. 
25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die 

van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij 
niet een vergeetachtige hoorder is geworden maar 

een actieve dader, zalig zijn in wat hij doet. 
26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn, 

terwijl hij zijn tong niet in toom houdt maar zijn 
hart misleidt – diens godsdienstigheid is vergeefs. 

27 Een zuivere en onbevlekte godsdienstigheid ten 
overstaan van God de Vader is deze: omzien naar 

wezen en weduwen in hun verdrukking; zichzelf 
onbesmet bewaren van de wereld. 

 

lied: gezang 104 (Lvdk):1, 2 en 3 
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2  Maar hééft hij ’t al geweten, 

dit beeld van zijn bestaan, 
daarna zijns weegs gegaan, 

terstond is hij ’t vergeten 
en ziet – 

doch kent zichzelve niet! 
 

3 Ons beeld, ons ware wezen, 
woord Gods in eigen vlees, 

volmaakt en zonder vrees, 
staat in de wet te lezen – 

zo doet 
wat zalig is en goed. 

 
lezing uit het evangelie: Lucas 6:43-49 (NBV) 

 

lied 339f (eerst gezongen door voorganger, daarna 
door allen) 

verkondiging 
stilte 

lied 272:1, 2 en 4 

 
mededelingen 

 

Gebeden  

 
dankgebed 

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

allen:  
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stil gebed 
Onze Vader 

 

Zending en zegen 

 
slotlied: lied 418:1, 2 en 3 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

 
 

orgelspel 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en iets te drinken. 
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Toelichting op de 1e collecte - Wijkdoel Bahay 

Aurora. 
Eén van de grote problemen op de Filipijnen is de 

enorme hoeveelheid straatkinderen. Bahay Aurora 
is sinds 1992 een tehuis waar straat-, 

weeskinderen en kinderen met een verstandelijke 
beperking opgevangen worden. Naast huisvesting 

worden voeding, onderwijs en lichaamsbeweging 
geboden. Met de aanleg van zonnepanelen is men 

bezig in eigen energie te voorzien, o.a. voor digitaal 
onderwijs. Er is al een eigen boerderij en 

viskwekerij waarmee de exploitatiekosten omlaag 
gegaan zijn. Vanuit Nederland wordt Bahay Aurora 

gesteund door St.Noodhulp  Filipijnen. Ook de 
komende wijkdoelcollectes bestemmen we voor dit 

project.  

 
Toelichting op de 2e collecte - Pelgrimskerk 

Wijkwerk 
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De 

opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming 
is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor 

zieken, onze website, de liturgieën. Mogen wij u 
alvast heel hartelijk danken voor uw gift? 

 
1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/okt21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/okt21collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v.Bahay 
Aurora 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 3165 23, 

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

wijkwerk Pelgrimskerk 
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Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 
Bij de uitgang staat tevens het bloemenbusje 

 
De Wereldwinkel is vandaag aanwezig met een 

assortiment cadeautjes, kaarten , kaarsen, wijn 
etc. U kunt met geld of pinpas betalen. 

 
 

voorganger: ds. H.U. de Vries 

organist: dhr. D. Visser 
ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. D. Westra 
lector: mw. J.M. van Zanten 

 
Volgende week zondag gaat mw. Versteeg. 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 


