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ORDE VAN DIENST 

 

In deze cantatedienst gedenken wij degenen 
die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
Tijdens de dienst zullen de vocale gedeeltes 
uit de ‘Funeral Sentences’ van Henry Purcell 

ten gehore gebracht worden. 

 

 

 

Pelgrimskerkgemeente Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente 

Buitenveldert 
30 oktober 2022 
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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. 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: psalm 121: 1 en 4 
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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. 

 

Kyrië en Gloria: 299e (I=voorganger, 
II=allen, bij het gloria gaan we staan) 

 

Tekst en uitleg 

zondagsgebed 

lezing uit de psalmen: Psalm 103:15-18 
(NBV) 

lied: psalm 103:9 

lezing uit de brieven: 2 Korintiërs 4:16-5:8 
(eigen vertaling): 

4:16 Daarom verliezen wij de moed niet. 
Integendeel, ook al vergaat onze uitwendige 
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mens, toch wordt onze inwendige van dag tot 
dag vernieuwd. 17 Want de kortstondige 
lichte last van onze verdrukking bewerkt 
allesovertreffend voor ons een eeuwig 
gewicht van heerlijkheid, daar wij de blik niet 
gericht houden op het zichtbare, maar op het 
onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, 
maar het onzichtbare eeuwig. 
5:1 Want wij weten dat, indien ons aardse 
tent-huis wordt afgebroken, wij een gebouw 
hebben afkomstig van God, een niet met 
handen gemaakt, eeuwig huis in de hemelen. 
2 Want hierom zuchten wij ook, daar wij 
verlangen met onze woning die uit de hemel 
is, overkleed te worden 3 – er inderdaad van 
uitgaande dat wij, wanneer we bekleed zijn, 
niet naakt bevonden zullen worden. 

4 Want ja, als degenen die in de tent 
verkeren, zuchten wij, bezwaard als we zijn, 
om reden dat wij niet uitgekleed maar 
óverkleed willen worden, opdat het sterfelijke 
door het leven verslonden wordt. 5 Hij nu die 
ons juist daarvoor toebereid heeft, is God, Hij 
die ons de Geest als aanbetaling gegeven 
heeft.  
6 Wij zijn dus altijd vol goede moed, en ook 
al weten wij dat wij, zolang we thuis zijn in 
het lichaam, in het buitenland zijn, ver van 
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de Heer – 7 door geloof immers wandelen 
we, niet door aanschouwen – 8 blijven we vol 
goede moed, en geven er de voorkeur aan te 
emigreren uit het lichaam en thuis te komen 
bij de Heer. 

lied: gezang 641: 1 en 2 

verkondiging 

 

koor: Uit de ‘Funeral Sentences’ van Henry 
Purcell (1659-1695) 

Man that is born of a woman 
hath but a short time to live, and is full of 
misery. 
He cometh up and is cut down, like a flower; 
he fleeth as it were a shadow, and ne’er 
continueth in one stay. 
 

De mens, uit een vrouw geboren, 
heeft slechts een korte tijd te leven en is 
vervuld van ellende. 
Hij komt op en wordt afgesneden, als een 
bloem; 
hij vliedt heen, een schaduw als het ware: 
nimmer blijft hij vast op één plaats. (Job 
14:1-2) 
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2. ‘In the midst of life’  

 
In the midst of life we are in death; 
of whom may we seek for succour, 
but of thee, O Lord, 
who for our sins art justly displeased? 
Yet, O Lord, O Lord most mighty, 
o holy and most merciful Saviour, 
deliver us not into the bitter pains of eternal 
death. 
 

Midden in het leven bevinden wij ons in de 
dood; 
bij wie zouden wij hulp zoeken  
behalve bij U, o Heer, 
die terecht mishaagd bent vanwege onze 
zonden? 
Maar toch, o Heer, o almachtige Heer, 
o heilige en zeer barmhartige Heiland, 
geef ons niet over aan de bittere kwellingen 
van de eeuwige dood. 
 

3. ‘Thou knowest, Lord’  

Thou knowest, Lord, the secrets of our 
hearts; 
shut not thy merciful ears unto our pray’rs; 
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but spare us, Lord most holy, O God most 
mighty. 
O holy and most merciful Saviour, 
thou most worthy Judge eternal, 
suffer us not, at our last hour, 
for any pains of death, to fall away from 
thee. 
 

U kent, Heer, de geheimen van ons hart; 
sluit uw barmhartige oren niet toe voor onze 
gebeden, 
maar spaar ons, allerheiligste Heer, 
almachtige God. 
O heilige en zeer barmhartige Heiland, 
U, zeer waardige, eeuwige Rechter, 
sta niet toe dat wij in ons laatste uur, 
vanwege welke doodskwellingen dan ook, 
zouden afvallen van U. 
 

 

mededelingen 
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Gedachtenis van de gestorvenen 

De namen van de overledenen worden 
genoemd. Na het noemen van elke naam 
steekt de ouderling van dienst een kaars aan. 
Ten slotte wordt voor geliefden die niet 
genoemd zijn maar die wij hier wel in ons 
hart gedenken, een laatste kaars 
aangestoken. 

lied 727:1 en 10 

 

Gebeden  

dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 
v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  
Onze Vader 
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Zending en zegen 

slotlied: lied 755 
 
wegzending 
zegen, beantwoord met: 
 

 

orgelspel 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en iets te drinken. 

 

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

Toelichting op de 1e collecte 

Stichting Derde Wereldhulp. SDWH zet zich 
in voor kansarme kinderen in de omgeving 
van Vijayawada aan de oostkust van India. 
Het belangrijkste doel is dat de kinderen in 
de toekomst op eigen benen kunnen staan. 
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Op dit moment helpen we ook de arme 
mensen vanuit het dorp waar het 
kindertehuis staat en de mensen uit de 
sloppenwijk. De werkloosheid raakt deze 
mensen enorm. We voorzien deze mensen 
regelmatig van een voedselpakket. Helpt u 
weer mee? Kijk voor meer informatie op 
SDWH.nl. 

U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met tikkie 1e collecte 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op 
uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-
b.nl/home/givt-app/ 

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

Toelichting op de 2e collecte  

Wijkwerk. De collecte van deze week is 
bestemd voor het werk in onze wijk. De 
opbrengst gaat naar de wijkkas. De 
bestemming is onder andere voor: muziek en 
bloemen in de kerk, voor zieken, het 
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bijhouden van onze website, de liturgieën. 
Wij rekenen op uw gift bij deze collecte. 

U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken tikkie 2e collecte 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op 
uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website:  

https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

U kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk 
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voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. W. Jonkers 
ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: dhr. D. Westra 

lector: mw. S. Langbroek 
cellist: mw. M. Bakker 

 

M.m.v. Vocaal ensemble Linguae atque 
Cordis o.l.v. dhr. B.’t Hart 

 

Volgende week zondag gaat ds. R. Knijff om 
09.30 uur voor. 

agenda voor komende week 

di 1 
nov 

14.30 

Goede 
Herder 

gespreksgroe
p Nelly 
Versteeg 

wo 2 
nov 

09.00 

Goede 
Herder 

morgengebed 

wo 2 
nov  

16.30 

Goede 
Herder 

Kannen en 
kruiken 
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Pelgrimskerkgemeente 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: scriba@pelgrimskerk.nu  
 
Wijkkas: NL58 INGB 0000 6609 04 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk 


