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14 november 2021 

 

 

Op deze een-na-laatste zondag van het 

kerkelijk jaar staan wij stil bij de komst van 
Christus in heerlijkheid. Voor, tijdens en na de 

dienst spelen organist en blokfluitiste delen uit 
de Sonate in e-moll voor fluit en basso continuo 

(opus 1 nr 1a, eerste versie) van Georg 
Friedrich Händel (1685-1759). 
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Opgang 

muziek van blokfluit en orgel: Larghetto en 

Andante uit Sonate in e-moll voor fluit en basso 
continuo (G.F. Händel) 

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, 4, 5 en 6 
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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 

   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 profeten: Daniël 11:21, 31-32, 36 

(NBV21) 
lied: psalm 82:3 

lezing uit de brieven: 2 Tessalonicenzen 2:1-14 

(eigen 
  vertaling)  

 
1 Wij vragen u dan, broeders en zusters, met 

betrekking tot de komst van onze Heer Jezus 
Christus en ons verzameld worden tot Hem, 2 dat 

u zich niet snel het hoofd op hol laat brengen en 
niet in verwarring verkeert, noch door een 

geestesuiting, noch door een (gesproken) woord, 
noch door een brief als (was die) door ons 

(geschreven), alsof de dag des Heren (reeds) 
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aangebroken zou zijn. 3 Laat niet iemand u 

misleiden, op geen enkele manier, omdat (die 
dag niet aanbreekt) als niet eerst de afval komt 

en de mens van de wetteloosheid zich openbaart, 
de zoon van het verderf, 4 degene die zich verzet 

tegen en verheft boven al wat God wordt 
genoemd of voorwerp van verering, zodat hij 

zich in de tempel van God neerzet, proclamerend 
dat hijzelf God is.  

5 Herinnert u zich niet dat ik, toen ik nog bij u 
was, dit steeds tot u gezegd heb? 6 En nu weet 

u wat hem ervan weerhoudt om zich te 
openbaren op zijn eigen tijd. 7 Want het 

geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam, 
alleen (is er) degene die (hem) momenteel 

weerhoudt, totdat hij van het toneel wordt 

verwijderd. 8 En dan zal de wetteloze zich 
openbaren; hem zal de Heer Jezus wegdoen door 

de adem van zijn mond en uitschakelen door de 
verschijning van zijn komst, 9 (de wetteloze) 

wiens komst is overeenkomstig de werking van 
de satan met alle (mogelijke) kracht en 

leugenachtige tekenen en wonderen 10 en met 
alle (mogelijke) misleiding van ongerechtigheid 

voor hen die op weg zijn naar het verderf, 
daarom dat zij de liefde voor de waarheid niet 

hebben aanvaard om gered te worden. 11 En 
daarom zendt God hun een dwaalwerking, die tot 

doel heeft dat zij de leugen geloven, 12 opdat 
allen veroordeeld worden die niet hebben geloofd 

in de waarheid, maar een behagen hebben gehad 

in de ongerechtigheid.  
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13 Maar wat ons betreft, wij behoren God altijd 

te danken voor u, broeders en zusters geliefd 
door de Heer, omdat God u heeft uitgekozen als 

eerstelingsgave tot redding, door de heiliging 
van de Geest en het geloof in de waarheid, 14 

waartoe Hij u ook geroepen heeft door ons 
evangelie, tot het verkrijgen van de heerlijkheid 

van onze Heer Jezus Christus.  
 

lied: gezang 297:1 (Lvdk)  
 

 

lezing uit het evangelie: Marcus 13:1-8 en 14-27 
(NBV21) 

muziek van blokfluit en orgel: Largo en Allegro 
uit Sonate in 

 e-moll voor fluit en basso continuo (G.F. Händel) 
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verkondiging 

stilte 
lied: gezang 296 (Lvdk) 

 

 
2  Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 

Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 

Werp van u af 
wat ik niet gaf. 

Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 

 
3  Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
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nog is de worst’ling gaande. 

Ik ben ’t, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 

Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 

Ik houd u vast in ’t lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden 

 
mededelingen 

 

Gebeden  

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met: 

 voorg. Zo bidden wij samen: 
 allen  

 
 

 
 

 
 

  
stil gebed 

Onze Vader 

Zending en zegen 

slotlied: lied 751 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 
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muziek van blokfluit en orgel: Presto uit Sonate 

in e-moll voor fluit en basso continuo (G.F. 

Händel) 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw 

collectebijdragen kunt deponeren. Hartelijk 
dank! Graag uw extra attentie voor de speciale 

3e collecte. 

 

 

Toelichting op de 1e collecte  
Stichting De Regenboog 

De inloophuizen van De Regenboog Groep zijn 

een vangnet voor dak- en thuislozen. Ze vinden 
er voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. 

Ze kunnen langskomen voor een gezonde 
maaltijd, een douche en schone kleren. Voor 

sommigen is het inloophuis ook een springplank 
naar meer eigen regie. Het maatschappelijk werk 

en dagbesteding helpen daarbij. Veel bezoekers 
helpen mee om het inloophuis draaiend te 

houden. Helpt u ook mee met een financiële 
bijdrage? 

 
Toelichting op de 2e collecte  

Wijkwerk  
Vooruitkijkend op alle muzikale mogelijkheden 

die weer mogen collecteert elke wijk vandaag 

voor het eigen wijkwerk gericht op de muziek in 
de kerk. Voor alle musici, het orgel, voor het koor 

of cantorij. Want wat is een kerkdienst zonder 
muziek (en dus zonder musicus)? Dat dit ons 
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veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van 

deze collecte. 
 

Toelichting op de 3e collecte  

Vandaag vragen wij in een extra, derde collecte 
uw gift voor het Stoelenproject. De opbrengst 

wordt besteed om de dak- en thuislozen een 
attentie te bezorgen met Sint Nicolaas.  

 

 
Maandag 22 Nov. 20:00 - Interactieve lezing 

‘Een nieuw wij in Nederland’ - Informatie en 

opgeven bij Henk Stok 
 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B. ’t Hart 

blokfluitiste: mw. Annika Trentepohl 
ouderling: mw. P.J. Versteeg 

diaken: dhr. R. Freijmuth 
lector: mw. P. J. Versteeg 

 
Volgende week zondag gaat ds. Lanser om 

10.30 uur voor. 

1e collecte 2e Collecte 
Via weblink: 

tiny.cc/nov21collecte1 
Via weblink: 

tiny.cc/nov21collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. St. de 
regenboog 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 3165 23, 

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

wijkwerk Pelgrimskerk 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 
Bij de uitgang staat ook het bloemenbusje. 
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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 


