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ORDE VAN DIENST 
 Kerstmis 2021 

 
 

 
 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

25 december 2021 
 
 

 
 We vieren vanmorgen de komst van Jezus Christus, 

het reddende Licht van God, in een donkere wereld 
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OPGANG 
 

orgelspel 
solozang: aria ‘Rejoice greatly’ 

  uit Messiah van G.F. Händel (1685-1759) 
 
Rejoice greatly, o daughter of Zion! 

Shout, o daughter of Jerusalem! 
Behold, thy King cometh unto thee! 

He is the righteous Saviour, 
and He shall speak peace unto the heathen. 
 

Verheug u zeer, dochter van Sion! 
juich, dochter van Jeruzalem!  

Zie, uw Koning komt tot u!  
Hij is de rechtvaardige Verlosser, 
en Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. 

(Zach. 9:9a en10b) 
 

aansteken van de kaarsen  
 
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 –   
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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:  antifoon (solo): lied 467c 
      psalm 98:1 en 2 

     herhaling antifoon (allen): lied 467c 

 
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. 
 

kyriegebed 
gloria: lied 487:1 (allen), 2 (solo) en 3 (allen) 

 

Tekst en uitleg 
 
gebed van de eerste kerstdag 

lezing uit de profeten: Jesaja 8:23b-9:6 (NBV21) 
lied 482:1 (allen), 2 (solo) en 3 (allen) 
lezing uit de brieven: Galaten 3:13-14, 23-26; 

3:29-4:7 (eigen vertaling)  
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13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van 
de wet door ten gunste van ons een vloek te worden 

– er staat immers geschreven: ‘Vervloekt is ieder 
die aan een hout hangt’ –, 14 opdat de zegen van 

Abraham naar de heidenvolkeren zou komen in 
verbondenheid met Christus Jezus, en opdat wij de 
belofte van de Geest zouden ontvangen in de weg 

van het geloof.  
23 Maar voordat de tijd van het geloof kwam, 

werden wij onder de macht van de wet in bewaring 
gehouden, opgesloten totdat het toekomstige geloof 
onthuld zou worden. 24 Zo is dan de wet onze 

tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het 
geloof rechtvaardig verklaard zouden worden. 25 

Maar nu de tijd van het geloof gekomen is, staan wij 
niet meer onder een tuchtmeester. 26 Want allen 
bent u zonen van God, door het geloof, in 

verbondenheid met Christus Jezus! 29 En als u van 
Christus bent, dan bent u nageslacht van Abraham, 

naar de belofte erfgenamen.  
1 Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam een onmondig 
kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is 

hij eigenaar van alles, 2 maar hij staat onder 
voogden en beheerders tot de vooraf door zijn vader 

bepaalde dag. 3 Zo waren ook wij, toen wij 
onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen 
aan de elementaire machten van de wereld. 4 Maar 

toen de volheid van de tijd kwam, heeft God zijn 
Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren 

onder de wet, 5 om hen die onder de wet waren vrij 
te kopen, opdat wij de de positie van zonen zouden 
verkrijgen. 6 En omdat u zonen bent, heeft God de 

Geest van zijn Zóón uitgezonden in onze harten, die 
roept: ‘Abba, Vader!’ 7 U bent dus geen slaaf meer, 
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maar een zoon; indien u dan een zoon bent, bent u 

ook erfgenaam, door toedoen van God.  
 

 
lied: gezang 146 (Lvdk):1, 2 en 3 

 
2  Men had Hem eeuwen lang verwacht; 
en toen Gods tijdperk was volbracht, 

toen zond Hij van zijn hoge troon 
het heil der wereld ons, zijn Zoon. 

 
3  O Gij ons heil, ons hoogste goed, 
Gij werd een mens van vlees en bloed, 

werd onze broeder, en door U 
zijn wij Gods eigen kind’ren nu. 

 
lezing uit het evangelie: Lucas 2:1-14 (NBV21) 
lied 464:9 en 10 

vervolg lezing uit het evangelie: Lucas 2:15 16 
(NBV21) 

verkondiging; thema:  ‘Zonen en dochters dankzij de 
Zoon’ 

lied 474:1, 3 en 5 
 
mededelingen 
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GEBEDEN 
 
solozang: aria ‘He shall feed His flock’ uit Messiah van 

G.F. Händel (1685-1759) 
 

He shall feed His flock like a shepherd,  
and He shall gather the lambs with His arm,  

and carry them in His bosom,  
and gently lead those that are with young. 
 

Hij zal als een herder zijn kudde weiden,  
en Hij zal de lammeren vergaderen met zijn arm  

en ze in zijn schoot dragen 
en de zogenden zachtjes leiden. 

 (Jesaja 40:11) 

 
Come unto Him, all ye that labour,  

come unto Him, ye that are heavy laden, 
and He will give you rest. 
 

Kom tot Hem, gij allen die voortzwoegt, 
Kom tot Hem, gij allen die zwaar belast zijt, 

en Hij zal u rust geven.  
 
Take His yoke upon you, and learn of Him,  

for He is meek and lowly of heart,  
and ye shall find rest unto your souls. 

 
Neem zijn juk op u en leer van Hem,  
want Hij is zachtmoedig en nederig van hart,  

en gij zult rust vinden voor uw zielen. 
(naar Mat. 11:28v) 

 
dankgebed 
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voorbeden, steeds besloten met lied 368c 

stil gebed 
Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
slotlied: lied 496:1 en 3 

 
wegzending 

zegen, beantwoord met: 
 

 
 
van G.F. Händel (1685-1759) 

 
Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw 
collectebijdragen kunt deponeren. Hartelijk dank! 

 
Houdt u alstublieft anderhalve meter 

onderlinge afstand bij het verlaten van de 
kerkzaal en daarna! 
 

 

Toelichting op de 1e collecte 
Kerk in Actie - kinderen in de knel 

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. 
Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen 
veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en 

niemand die hen beschermt. 
Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst 

verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht 
en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte!  
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Toelichting op de 2e collecte Wijkwerk  
De kersttijd grijpen we aan om iets extra's te doen 

bijvoorbeeld met en voor onze kinderen en jongeren. 
Zoals bijvoorbeeld een kinderkerstfeest gericht op 

hun eigen beleving. Uw  gift wordt onder andere 
besteed om dit mogelijk te maken. 

 

 
voorganger: ds. H.U. de Vries 

Lector: mw. J.A. Schuijt 
ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: mw. M.J.C. Hellema 

 
musici: 

Ireen van Bijnen, sopraan; Lucas Bernardus, viool; 
Marten Boeken, viool; Maria ’t Hart, altviool; Kalle 
de Bie, cello; Bert ’t Hart, cantor-organist 

 
-morgen zal er een eenvoudige viering zijn  o.l.v. 

mw. Versteeg met schriftlezing, gebed en zang.  

- De gezamenlijke dienst op 31 dec., oudejaarsdag, 

is alleen online te volgen via 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/dec21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/dec21collecte2 

 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

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

Kinderen in de knel 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 31 65 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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https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paas-

kerk- Amstelveen ! 

- Volgende week zondag 2 jan. gaat mw. P.J. 

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 

gaarne doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu  
 

Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Buitenveldert 
 

Wijkkas:NL58INGB0000660904 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake 
wijkkas Pelgrimskerk 


