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In deze dienst wordt de solocantate ‘Trifft menschlich  

und voll Fehler sein’ van de Duitse componist Georg Philipp Telemann ten gehore 

gebracht.  
I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar is het samen zingen in de dienst niet 

toegestaan. De soliste zal de afgedrukte liedteksten zingen. U wordt dringend 

verzocht niet mee te zingen. U kunt wel zingen in uw hart of zachtjes 
meeneuriën. Een goede dienst toegewenst! 

 

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 (solozang): psalm 122:1 en 3 
 

1   Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
 toen men mij zeide: Gord u aan 
 om naar des Heren huis te gaan! 
 Kom ga met ons en doe als wij! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in, 
 u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
 Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
 wel saamgevoegd en welgebouwd, 
 o schone stede, die wij groeten. 

 

3   Bid heil toe aan dit Vredesoord; 
 dat die u mint bevredigd zij, 
 dat vrede in uw wallen zij, 
 gezegend zij uw muur en poort! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in 
 om u met vrede te ontmoeten! 
 Om al mijn broeders binnen u, 
 om 's Heren tempel wil ik u, 
 o stad van God, met vrede groeten. 

 

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. 
 

gebed om ontferming, uitlopend op: 

v. Heer, ontferm u, 
a. Heer, ontferm u. 

v. Christus, ontferm u, 

a.  Christus, ontferm u. 
v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons. 

 

gloria (solozang): uit lied 299c 
 

Eer aan God in den hoge 

en vrede op aarde aan de mensen 
die Hij liefheeft. 

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U dank 



voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, God, 
almachtige Vader; 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige, 
Gij alleen de Heer, 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 

met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader.  

Amen. 

 

 

TEKST EN UITLEG 
 

zondagsgebed 
 

1e lezing uit de Heilige Schrift: Galaten 5:25-6:10 (eigen vertaling) 

 

25 Indien wij door de Geest leven, laten wij door de Geest dan ook het spoor 
houden. 26 Laten wij geen zoekers van ijdele roem worden, elkaar uitdagend, 

elkaar benijdend! 

1 Broeders en zusters, ook als iemand door enige overtreding overvallen zou 
worden, dan moet u, die mensen van de Geest bent, zo iemand weer 

terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid, uzelf in het oog houdend, 

dat ook u niet verzocht wordt. 2 Draag elkaars lasten; zó zult u de wet van 

Christus vervullen. 3 Want indien iemand meent iets te zijn, terwijl hij niets is, 
dan misleidt hij zichzelf. 4 Nee, zijn eígen werk moet ieder toetsen, en dan zal 

hij alleen voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor de ander. 5 Want ieder 

zal zijn eigen vrachtje dragen. 6 Maar degene die onderricht wordt in het woord 
moet wie hem onderricht laten delen in alle goede dingen. 

7 Vergis u niet: God laat niet met zich spotten. Want al wat een mens zaait, dat 

zal hij ook oogsten. 8 Want wie zaait in (de akker van) zijn eigen vlees, zal uit 
het vlees ondergang oogsten, maar wie zaait in (de akker van) de Geest, zal uit 

de Geest eeuwig leven oogsten. 9 Laten wij niet moe worden goed te doen, 

want op (Gods) eigen tijd zullen wij oogsten, indien wij niet opgeven. 10 Laten 

wij dus, zolang wij tijd hebben, het goede doen voor allen, en het meest voor 
de huisgenoten van het geloof. 

 

solozang: gezang 107:1 en 2 (Liedboek voor de kerken) 
 

1   Wie zich hovaardig heffen, 
 die zal God wederstaan, 
 maar wie zachtmoedig leven, 
 ziet Hij genadig aan. 
 Daarom, houd u gereed, 



 voeg u gewillig samen, 
 elkander onderdanig, 
 ootmoedigheid uw kleed. 

 

2   Zo buig u dan terneder 
 en kus de hand van God 
 die krachtig is en teder 
 en klaag Hem al uw nood, 
 opdat Hij u verhoogt 
 wanneer de dag zal dagen, 
 dat alles is voldragen, 
 de ochtend van de oogst. 
 

2e lezing uit de Heilige Schrift: Matteüs 7:1-5 

beantwoord met lied 339 (solozang) 
 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, 

o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 

verkondiging 
 

cantate voor sopraan, blokfluit, orgel en cello ‘Trifft menschlich und voll Fehler 

sein’ (TVWV 1:1417), Georg Philipp Telemann (1681-1767); tekst: Matthäus 
Arnold Wilckens (ca. 1710-1759). 

 

1. Recitatief 

Trifft menschlich und voll Fehler sein 

die meiste Zeit zusammen überein, 

wer will denn gleich, um eines Irrtums wegen, 
dem Nächsten allen Spott und Überdruss erregen? 

Ach, stehst du itzo fest, so hilf zwar andren auf, 

doch höhne ja nicht die gefallnen Brüder! 
Wie lange währt’s, so fällst du selber nieder; 

was wünschest du dir von dem Nächsten drauf? 

Nein, wer Erinn‘rung gibt, der merke dies dabei, 

dass der Gerechten Hand im Schlagen freundlich sei. 
 

Komen mens-zijn en vol misstappen zijn 

meestentijds overeen, 
wie zal dan meteen, vanwege een dwaling, 

tegenover de naaste elke spot en afkeer doen opkomen? 

Ach, staat u op dit moment stevig, help dan wel anderen  
op te staan, 

maar hoon toch niet de gevallen broeders! 

Hoe lang duurt het voor u zelf neervalt; 

wat zou u zich in dat geval van uw naaste wensen? 

Nee, wie zich (zijn eigen fouten) kan herinneren,  

die lette hierop 



dat de hand van de rechtvaardige bij het slaan  
vriendelijk is. 

2. Aria 

Durch Glut und Schlag ist Eisen zwar zu beugen, 

doch Menschen nützt ein sanftes Überzeugen 

weit mehr als alle Bitterkeit, 

da denen, welche gleich, um eines Fehlers willen, 
dem Wankenden erhitzt entgegenbrüllen, 

die Strenge selbst zum strengen Fehl gedeiht. 

 
Door gloed en slag is ijzer weliswaar te buigen, 

maar ménsen baat een zacht overtuigen 

veel meer dan alle bitterheid, 
daar voor diegenen die onmiddellijk om een misstap 

opgewonden schreeuwen tegen hem die wankelt, 

de strengheid zelf gemakkelijk uitloopt op een streng  

beoordeelde fout. 

3. Recitatief 

Gott selbst verfährt zuerst gelinde. 

Er brach nicht eh‘ mit seinen Fluten los, 

als bis die erste Welt vom Götzendienst der Sünde 

sich keine Warnung treiben liess. 
Wenn seine Rache Sodoms Tore 

in lichten Flammen krachen hiess, 

so ward vor seinem Ohre 
vorher der Ruf von ihrer Bosheit gross. 

Die Stäbe ‘Weh’ sind dann erst anzubringen, 

wenn mit dem Stabe ‘Sanft’ der Mensch nicht mehr zu  
zwingen. 

Ach möge sich denn jedermann bequemen, 

auch sanfte Züchtigung mit Sanftmut anzunehmen! 

 
God zelf handelt aanvankelijk mild. 

Hij liet zijn watervloeden niet eerder losbreken 

dan het moment waarop de eerste wereld zich van de zondige afgodendienst 
door geen waarschuwing meer liet wegslaan. 

Toen zijn wraak Sodoms poorten 

in heldere vlammen kapotsloeg, 
werd voor zijn oren 

eerst de roep van haar boosheid groot. 

De stokken ‘Pijnlijk’ zijn pas dan van toepassing 

als met de stok ‘Zacht’ de mens niet meer te dwingen valt. 
Ach, moge ieder dan zich ertoe zetten 

ook zachte tuchtiging met zachtmoedigheid aan te nemen! 

 

 

 



4. Aria 

Gleich dem Balsam sind die Lehren, 

die ein treuer Mund erteilt. 

Der ist von der Bess’rung weit, 
der sich pharisäisch scheut, 

Straf‘ und Vorwurf anzuhören, 

wenn ein Fehl ihn übereilt. 
 

Als balsem zijn de leringen 

die van een betrouwbare mond uitgaan. 

Diegene is ver verwijderd van verbetering 
die er farizeïsch voor terugschrikt 

om bestraffing en verwijt aan te horen, 

wanneer hem een fout overkomt. 

 

 

GEBEDEN  
 

Mededelingen 

 

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 

a. Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk. 

 
stil gebed 

Onze Vader 

 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied (solozang): lied 422 
 

1. Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 
 

2. Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 
 

3. Laat ons hopen, 

biddend hopen, 
dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven  



dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 
 

wegzending 

zegen, beantwoord met de gesproken woorden: 
 

a.  Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen  

Jezus Christus, onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

 
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! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Drie collectemandjes 
 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw reguliere collectebijdragen kunt 

deponeren.  
 

Een derde mandje is bestemd voor de noodzakelijke ondersteuning van onze 

muzikale diensten. U kunt uw financiële bijdrage daarvoor ook overmaken naar 
bankrekeningnummer NL58INGB 000 066 0904 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amsterdam-Buitenveldert, wijkkas Pelgrimskerk, o.v.v. ‘muziek op de 

zondagmorgen’. Hartelijk dank! 

 
Toelichting 1e collecte Zorg en hulpverlening in Amstelveen-

Buitenveldert 

U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel treft, ook in 
Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een luisterend oor bieden en 

hen adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Of hen financieel een 

stukje op weg helpen. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen 

gesignaleerd en doorgegeven aan overheid en samenleving. Met uw bijdrage 
helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen. 

  

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

buurt. 

 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 

 

Toelichting 2e collecte Zending – Bouw de Kerk in Syrië weer op 

De jarenlange burgeroorlog in Syrië laat diepe sporen na: meer dan 12 miljoen 
mensen zĳn op de vlucht. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Veel 

christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in 

Syrië een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door 
geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Herstel van de 

kerk betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de 

toekomst. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk! Doet u mee? 

https://tikkie.me/pay/PGAB/tNEYj3cbrWVZYoACsnWVCZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/tNEYj3cbrWVZYoACsnWVCZ


U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Syrië. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 

 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
ouderling: mw. P.J. Versteeg 

diaken: dhr. D. Westra 

lector: mw. J.M. van Zanten 

 
medewerkenden aan deze dienst: 

 

ds. H.U. de Vries, liturg 
Caroline Stam, sopraan 

Annika Trentepohl, blokfluit  

Kalle de Bie, cello  
Bert ’t Hart, orgel 

 

Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries om 10.30 uur voor. 

 
 

E-mailacties als alternatief voor de Actie Vrijheidsbrief  

In verband met de coronamaatregelen is er geen fysieke verkoop van de 
vrijheidsbrief. Als alternatief kunt u via het internet een actie naar eigen keuze 

ondersteunen. Dat gaat als volgt:  

Indien u de link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties invoert in uw 
browser/zoekmachine, ziet u alle acties die Amnesty op dit moment voert. 

Onderaan de foto’s ziet u het land waarop de actie gericht is en daaronder in een 

gele balk wat voor soort actie het betreft: een petitie, e-mail of brief. De e-

mailacties herkent u aan ‘@ stuur een mail!’  
Als u een actie opent, ziet u links een toelichting daarop. Rechts hoeft u alleen 

uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en vervolgens op ‘Verstuur 

mijn e-mail’ te klikken. Doet u ook mee? 
 

 

 

 

 

 
 

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 

https://tikkie.me/pay/PGAB/fgUwakpQxDU5JM8WiT1gWW
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties

