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In deze cantatedienst wordt de adventscantate ‘Lauter Wonne, lauter Freude’ van 

G.P. 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! 
 

GEDICHT 

 

Tweede Advent 
 

Uit diepte, kou en donker 

brengt Hij je naar het licht. 
Een nieuw begin, een wonder 

Dat is een vergezicht. 

 

 

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 80: 1, 2 en 7 
 

1   O God van Jozef, leid ons verder, 
 hoor ons en wees weer onze herder; 
 gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
 Waak op, o Held, wij worden moe; 
 laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
 doe ons opstaan en help ons weer. 
 

2 Wek op uw kracht en kom bevrijden 

   uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
   Die troont daar op de cherubim, 

   gedenk uw dienaar Efraïm, 

   laat zijn gebed niet onverhoord! 
   Herder Israëls, leid ons voort! 

 

7   Dan zullen wij niet van U wijken, 
 uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
 uw naam is ons als uw gelaat: 
 een sterrebeeld, een dageraad. 
 Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
 doe ons opstaan en help ons weer. 

 

groet:  

v. De Heer zij met u! 
a. Ook met u zij de Heer! 

 

kyrie: 
v. Laat ons de Heer om zijn ontferming aanroepen, 

a.  want zijn barmhartigheid verschijnt als een licht in de nacht. 

 
gebed om ontferming 

 

solozang: gezang 129: 1, 3 en 4 (Lvdk) 

 
1   Geen kracht meer om te leven, 
 geen licht om op te staan; 
 de stad van onze vrede, 
 de stad van Gods bestaan, 
 is kinderloos alleen, 
 berooid, beroofd, verlaten, 
 de winter om haar heen.  
3   Wij zijn als een onreine, 



 een afgevallen blad, 
 de wind doet ons verdwijnen, 
 ons eigenhandig kwaad. 
 Uw licht, uw aangezicht 
 hebt Gij voor ons verduisterd, 
 de schuld heeft ons verbijsterd, 
 een last die op ons ligt. 

 

4   Aanzie al die ellende, 
 hoe wij zijn opgejaagd 
 en zend wie Gij zoudt zenden, 
 die alle zonden draagt. 
 Laat van de steenwoestijn 
 tot aan de berg des Heren 
 het Lam alom regeren, 
 de aarde aarde zijn! 

 

 

TEKST EN UITLEG 
 

zondagsgebed 

 
lezing uit de profeten: Jesaja 40:1-11 

 

solozang: gezang 125:1 (Lvdk) 

 
1   O kom, o kom, Immanuël, 
 verlos uw volk, uw Israël, 
 herstel het van ellende weer, 
 zodat het looft uw naam, o Heer! 
 Wees blij, wees blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 

 
lezing uit de brieven: Filippenzen 4:4-7 

 

lezing uit het evangelie: Lucas 1:26-49 
 

solozang: lied 157a:1 en 2 

 
1 Mijn ziel maakt groot de Heer, 

mijn geest verheugt zich zeer, 

want God heeft mij, geringe, 

die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien, 

en deed mij grote dingen. 

 
2 Van nu aan, om wat Hij, 

de Sterke, deed aan mij, 

zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 

want heilig is zijn naam; 

Hij zal zijn trouw bewijzen. 

 
overdenking; thema: ‘Dubbele vreugde’  



 

solocantate ‘Lauter Wonne, lauter Freude’ (TVWV 1:1040), Georg Philipp 
Telemann (1681-1767); tekst: Matthãus Arnold Wilckens (1704-1759) 

 

1. Aria 
  

Lauter Wonne, lauter Freude, 

spielt in meiner regen Brust. 

Doch dem flammenreichen Herzen 
ist anitzt kein sündlichs Scherzen 

einer eitlen Glut bewusst: 

Gott allein ist seine Lust. 
 

Enkel gelukzaligheid, enkel vreugde 

roert zich in mijn drukke binnenste. 
Maar het hart, vol van vlammen, 

kent geen zondig gescherts meer 

dat voortkomt uit een ijdele hartstocht: 

God alleen is zijn lust. 
  

2. Recitatief 

 
Dort labet sich ein Kind der Eitelkeit 

an aller Wohllust dieser Zeit; 

ein andrer ist auf Geld und Gut entflammt 
und seine Freude wächst zugleich mit seinen Schätzen; 

der dritte wünschet kein Ergötzen, 

das nicht danebst aus hoher Ehre stammt; 

der vierte, wenn er sich an Feinden rächen kann, 
sieht dies für sein Vergnügen an; 

noch andern muss aus andern Dingen 

der Vorwurf ihrer Lust entspringen. 
Allein, wie schlecht ist diese Freude, 

wovon der Grund so leicht, 

ja oft so plötzlich weicht! 

Wie schädlich ist die Weide, 
die zwar, den Augen nach, beliebte Blumen trägt 

und dennoch lauter Gift in allen Blättern hegt! 

Ach, welcher sich in Christo nicht erfreut, 
dem bringt sein Freuen lauter Leid. 

In Gott allein wird solche Lust gefunden, 

die mit Bestand und Seligkeit verbunden. 
 

Daar laaft zich een kind der ijdelheid 

aan alle wellust van deze tijd; 

een ander is gebrand op geld en goed: 
zijn vreugde neemt gelijktijdig toe met zijn schatten; 

de derde wenst geen vermaak 

 dat niet bovendien uit hoger eerbetoon voortkomt; 
de vierde beschouwt dít als genoegen 

als hij zich op vijanden wreken kan; 

bij nog anderen moet uit weer andere dingen 
het voorwerp van hun genot ontspringen. 

Echter: hoe slecht is deze vreugde, 



waarvan het fundament zo gemakkelijk, 

ja vaak zo plotseling terugwijkt! 
Hoe schadelijk is de weide 

die weliswaar ogenschijnlijk geliefde bloemen voortbrengt, 

en toch met al haar zorg enkel gif in alle bladeren doet belanden! 
Ach, wie zich in Christus niet verheugt, 

hem brengt zijn blijdschap enkel leed. 

In God alleen wordt zulk genot gevonden 

 dat gepaard gaat met bestendigheid en zaligheid. 
 

3. Aria 

  
Ein stetes Zagen, 

ein ewigs Nagen, 

ein Trauern, das kein Ziel erhält, 
beschliesset den Jubel  

der lachenden Welt. 

Doch wer sich Gott zur Freude setzet 

hat beides, was ihn hier ergötzet 
und was ihm ewig wohlgefällt. 

 

Een voortdurend aarzelen, 
een eeuwig innerlijk knagen, 

een treuren dat geen doel kent, 

besluiten het gejubel 
van de lachende wereld. 

Maar wie zich God tot zijn vreugde stelt, 

heeft beide: wat hem hier genoegen 

en wat hem eeuwig behagen schenkt. 
 

 

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 435: 1, 2 en 4 

 
1   Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
 Wie is het, die hier binnenrijdt? 
 Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
 en Heiland vol barmhartigheid! 
 Hij geeft de wereld ’t leven weer. 
 Juich blijde, zing uw God ter eer, 



 loof Hem, die sterk van daad 
 de deuren binnengaat. 
 

2   Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
 zachtmoedigheid zijn metgezel. 
 Hij draagt een kroon van heiligheid, 
 een scepter van barmhartigheid. 
 Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
 Juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
 door Hem geschiedt Gods raad, 

 
zijn heerschappij bestaat! 

 
4   Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
 Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
 De palmen van uw eerbied spreid 
 de weg langs, die uw Koning rijdt. 
 Hij komt tot u met troost en vreê 

 
 

 
en brengt u heil en liefde mee. 

 Geprezen zij de Heer, 

Hij geeft u ’t leven weer! 
 

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! 

 

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! 

 

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

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 op de 1e collecte Kinderen betrekken bij diaconaat 



Deze zondag worden, samen met een aantal tieners, na de dienst de 

adventstasjes weer gevuld met de door u geleverde toiletartikelen. De tasjes zijn 
voor de dak- en thuislozen die bij inloophuis Makom in Amsterdam langs komen. 

Hiermee willen we zoals elk jaar weer een lichtpuntje voor hen zijn. En mocht het 

er zijn dan geven wij een extra donatie aan de maaltijdservice van de 
nachtopvang Stichting Stoelenproject. 

  

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

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

  

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 Vormings-en toerustingswerk in onze 

gemeente 

Hoewel het spannend blijft wat voor mogelijkheden er in groepsverband mogelijk 
zijn, staat er ook in het nieuwe jaar een inspirerend aanbod ‘Leren en bezinnen’ 

klaar. Een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden 

uit Amstelveen en Buitenveldert. 
  

De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die 

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

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

  

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. H.U. de Vries 

organist: dhr. B. ’t Hart  

ouderling: dhr. A. Lodder 
diaken: dhr. J.P. Haalebos 

lector: mw. S. Langbroek 

 
solist en musici:  

Ireen van Bijnen, sopraan  

Annika Trentepohl, blokfluit  
Marieke Bakker, cello 

 

 

Volgende week zondag gaat dhr. C. Ofman om 10.30 uur voor. 
 

 

 
 

 

 
 

collecteopbrengst november 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ov3tLsrDexe7bc6AJLRGL7
https://tikkie.me/pay/PGAB/2oKk6338huhSN9fsjbdMFH


 

Diaconie  Kerk 
 

01/11  € 101.20  €  88.12 

08/11  € 110.-  €  89.90 
15/11  € 100.-  € 103.60 

22/11  € 113.80  € 102.90 

29/11  €  74.35  €  99.50 

 
 

Opbrengst bloemenbusje november 

€ 42,00 
 

 

 
 

 
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 


