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Zolang onzeker is hoe groot het besmettingsgevaar van samen zingen is, hebben 

we een voorzanger. Zing in uw hart mee of neurie zachtjes de melodie mee.  

 

 
Een goede dienst toegewenst! 

 

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 Heer, U belijden wij 

 Heel onze armoedige rijkdom, 
 Onze rijkversierde armoe., 

a Leer ons bouwen op U 

 Vergeef ons ongeloof  
o Bevrijd ons van al wat uw Rijk verhindert 

a en doe ons vrijmoedig U volgen 

 op de wegen van uw groothartigheid 

 Amen. 
 

 

 
 



introïtus solozang 

Uit Kantate BWV 61 zum 1. Advent: Nun komm der Heiden Heiland  (J.S. Bach, 

tekst: Neumeister IV) 
 

Aria: 

Öffne dich mein ganzes Herze,  
Jesu kommt und ziehet ein. 

Bin ich gleich nur Staub und Erde,  

will er mich doch nicht verschmäh'n,  
seine Lust an mir zu seh'n,  

daß ich seine Wohnung werde. 

O, wie selig werd ich sein. 

 
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  

 voor de nood van de wereld  
a want zijn barmhartigheid redt van de dood. 

 

gebed om ontferming 
 

solozang 439: 1 en 4  

 
1. Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 

 

4. O Jezus, maak mij arme 
in deze heilige tijd 

uit goedheid en erbarmen 

zelf voor uw komst bereid. 

Laat dit bestaan uw stal, 
dit hart uw kribbe wezen, 

opdat nu en na dezen 

ik U lofzingen zal. 
 

 

Tekst en uitleg 
 
gebed 

 

lezing Jesaja 64: 1 – 9 
 

solozang uit Kantate BWV 186  zum 3. Advent Ärgre dich, o Seele, nicht (J.S.Bach, 

tekst Salomo Franck 1717)) 

 
 



Aria: 

  

Die Armen wil der Herr umarmen  
mit Gnaden hier und dort, 

er schenket ihnen aus Erbarmen 

den höchsten Schatz, das Lebenswort 
 

solozang 156: 1 en 3 

 
1. Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd. 

Gij hebt mij vrees voor U, in ’t hart gelegd. 

Uw werk vervult mijn wezen met ontzag. 

Breng nu, o God, uw werken aan de dag. 
Toon deze tijd, uw trouw, uw goedheid weer. 

Uw volk zal juichen, om zijn God en Heer. 

 
3. En als het licht, eenmaal verduisterd wordt. 

Geen oogst op ’t land, de vijgenboom verdord. 

Geen levend water meer, geen brood, geen wijn, 

wanneer de schapen Gods, verdreven zijn. 
Is er bij de mensen, geen verwachting meer, 

nog zal ik juichen, om mijn God en Heer. 

 
verkondiging 

 

stilte 
 

solozang uit Cantate BWV 36 zum 1.Advent Schwingt euch freudig euch empor   

 

Aria:  
Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen  

wird Gottes Majestät verehrt. 

Denn schallet nur der Geist darbei,  
so ist ihm solches ein Geschrei,  

das er im Himmel selber hört 
(tekst: Picander?) 

 

Choral: 

Lob sei Gott dem Vater gton,  
Lob sei Gott, sein'm Eingen Sohn,  

Lob sei Gott, dem heilgen geist,  

immer und in Ewigkeit! 

 
 

Gebeden  
 
mededelingen 

 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 
a Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons! 

 

stil gebed 
Onze Vader 

 



Zending en zegen 
 

solozang 440: 1 en 4 
 

1. Ga, stillen in den lande, 

uw Koning tegemoet, 

de intocht is ophanden 
van Hem die wonderen doet. 

Gij die de Heer verwacht, 

laat ons voor alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 

Hij komt, Hij komt met macht 

 
4. Gij schenkt met volle handen, 

die zelf de armoe draagt. 

Gij maakt uzelf te schande, 

die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 

die 't al van U ontvingen, 

U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 

 

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! 

 
orgelspel 

 

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

 

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. 

 

=========================================== 
Toelichting op de 1e collecte: Kerk in Actie 

 

School van onze dromen biedt kinderen veiligheid. In veel staatsinternaten in 

Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg 
en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky 

wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich 

in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. 
 

De onderwijzers leren onder andere nieuwe onderwijsmethoden die het 

zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het 
leven van deze kinderen met deze adventscollecte. 

  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

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



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

  

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 
  

 

Toelichting op de 2e collecte Eredienst & pastoraat in  
onze gemeente 

 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en 
Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al 

delend mogen geven. Daar zetten we ons, samen met u, ook in deze coronatijd, 

vol enthousiasme voor in. Door om te zien naar elkaar en naar onze 

buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte. 
  

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

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat 
 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 

 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 
 

voorganger: ds. J.J.A. Doolaard 

organist: dhr. B. ’t Hart  
sopraan: mw. C. Stam 

ouderling: mw. S. Langbroek 

diaken: dhr. D. Westra 
lector: mw. J.A. Schuijt 

 

Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries 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 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b

