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

toegestaan. De solist 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 
 

ontsteken van de kaarsen 
 

bemoediging: 

o. Onze hulp is in de naam van de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

drempelgebed: 

o. O God, keer U naar ons toe 
a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 

o. Laat ons, Heer, uw liefde zien 

a. en geef ons uw heil. 
o. O Heer, hoor ons gebed 

a. en laat ons geroep tot U komen. 

o. Reinig ons en heilig ons hart, 
   zodat wij kind aan huis kunnen zijn 

   in uw geheimen en in uw heiligdom, 

   door Hem die onze Meester is, 

   Jezus Messias. 
a. Amen. 



introïtus (solozang): psalm 145: 1 en 2 

 
1  O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrond’lijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

2  Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wond’ren die Gij hebt verricht, 

opdat men alom spreke van uw kracht, 

en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen, 

uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen, 

en juichend zal men overal bezingen 

uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen. 
 

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 

 

kyrie en gloria (solozang): lied 299a 
 

Heer, ontferm U. 

Christus, ontferm U. 

Heer, ontferm U. 
 

Eer aan God in den hoge 

en vrede op aarde voor mensen 
van zijn welbehagen. 

Wij loven U, wij vereren U, 

wij zegenen U, wij verheerlijken U, 
wij danken U voor uw heerlijkheid, 

o Heer God, Koning des hemels, 

God, onze Vader almachtig. 

O Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Messias, 
o Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader, 

die de zonden der wereld wegdraagt, 

ontferm U over ons, 
die de zonden der wereld wegdraagt, 

hoor ons gebed; 

Gij, die gezeten zijt ter rechterhand van God de Vader, 



ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen de Heer, 

Gij Allerhoogste, 

o Jezus Messias, 
met de heilige Geest 

in de heerlijkheid van God de Vader.  

Amen. 

 
 

TEKST EN UITLEG 
 

gebed van de zondag 
 

lezing uit de profeten: Jesaja 26:13-14, 19 (eigen vertaling) 

 

13 Heer, onze God, andere heren dan U hebben over ons geheerst – alleen door 
U gedenken wij uw naam. 14 Die doden zullen niet leven, die schimmen zullen 

niet opstaan.  Daartoe hebt U hen bezocht en verdelgd en elke gedachtenis aan 

hen doen vergaan. […] 19 Leven zullen uw doden, mijn lijken  zullen opstaan. 
Ontwaak en jubel, u die woont in het stof. Want een dauw van lichten zal uw 

dauw zijn, en de aarde zal schimmen baren. 

 
solozang: psalm 17:7 

 

O blij vooruitzicht dat mij streelt, 

ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 

verzadigd met uw godd’lijk beeld. 

 
lezing uit de brieven: Kolossenzen 3:1-4 (eigen vertaling) 

 

1 Indien u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, 
waar Christus is, aan de rechterhand van God gezeten. 2 Houd de zinnen gericht 

op de dingen die boven zijn, niet op de dingen die op de aarde zijn, 3 want u bent 

gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus 

verschijnt – uw leven! –, dan zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
 

solozang: gezang 221: 1 en 2 (Liedboek voor de kerken) 

 
1  Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 

morgen der verrijzenis, 

bij wiens licht de macht der hel verslagen 

en de dood vernietigd is! 
Here Jezus, trooster aller smarten, 

zon der wereld, schijn in onze harten, 

deel ons zelf de voorsmaak mee 
van der zaal’gen sabbatsvreê! 

 

2  Op uw woord, o Leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af! 

Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 



treden we uit ons zondengraf. 

Leer ons daag’lijks, leer ons duizendwerven, 
in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 

en herboren – opgestaan, 

achter U ten hemel gaan! 
 

lezing uit het evangelie: Johannes 6:37-40 

 

beantwoord met ‘U komt de lof toe’ (lied 339a, solozang) 
 

verkondiging 

 
stilte 

 

solocantate ‘Deine Toten werden leben’ (TVWV 1:213), Georg Philipp Telemann 
(1681-1767); tekst: Matthäus Arnold Wilckens (1704-1759) 

 

1. Aria 

 
Deine Toten werden leben 

und, mit Freud und Licht umgeben, 

Herr, zu deiner Rechte stehn. 
Uns das Sterben sanft zu machen 

zwang dein Arm des Todes Rachen; 

o, wie stirbt sich’s itzt so schön! 
Süssigkeit muss von dem Starken, 

Speise von dem Fresser gehen. 

 

Uw doden zullen leven (Jes. 26:19a) 
en, met vreugde en licht omgeven, 

Heer, aan uw rechterzijde staan. 

Om ons het sterven mild te maken 
bedwong uw arm de muil van de dood; 

o, hoe schoon is het nu om te sterven! 

Zoetigheid moet van de sterke uitgaan, 

spijze van de eter. (Richt. 14:14) 
 

2. Recitatief 

 
So scheut das Sterben weiter nicht, 

das nur der Seele Schalen bricht; 

des Todesabend Stunde trägt, 
wie der Morgen, Gold im Munde. 

Beglückte Zahl der abgeschieden Frommen! 

Da euren Seelen sich, bei ihrer Himmelfahrt, 

die grösste Wollust offenbart, 
so ruht der Leib indes, in seiner stillen Kammer, 

von allem Schmerz, von allen Jammer, 

bis, zu der Zeiten Schluβ, 
der finstre Raum der Totenhöhlen 

die Leiber ihren Seelen aufs neue wiedergeben muss. 

Denn dieses Tages Schein wird wie der Tag der ersten Schöpfung sein, 



an welchem wir aus Staube, Ton und Erden 

von neuen wie geschaffen werden; 
doch stellet er was sonst verweslich war, 

hinfüro unverweslich dar. 

 
Vrees dan het sterven verder niet, 

dat slechts het omhulsel van de ziel verbreekt; 

het uur van de doodsavond heeft, 

evenals de morgenstond, goud in de mond. 
Gelukzalig getal der overleden vromen! 

Waar aan uw zielen zich bij hun hemelvaart 

het grootste genot openbaart, 
daar rust het lichaam intussen in zijn stille kamertje 

van alle pijn en van alle geweeklaag, 

totdat aan het einde der tijden 
de donkere ruimte van de dodengrotten 

de lichamen aan hun zielen teruggeven moet. 

Want het schijnsel van die dag zal als de dag der eerste schepping zijn, 

waarop wij uit stof, klei en aarde 
als nieuwgeschapen worden; 

alleen geeft het (schijnsel) wat destijds vergankelijk was 

van nu aan onvergankelijk weer. 
 

So seid denn ferner stark und fest, 

und nehmet mehr und mehr im Werke Gottes zu, 
da Gott euch solche Ruh, 

nach euer Arbeit, hoffen läβt. 

Nur der darf vor dem Tod und jenem Tag erstaunen, 

der hier an lauter Sünden klebt, 
und auβer Gottes Gnade lebt. 

Doch wer sich dieser trösten kann, 

dem kündiget der Schall der weckenden Posaunen, 
wie dorten Israel, des Halljahrs Anfang an. 

 

Wees dan verder sterk en standvastig, 

en neem meer en meer toe in het werk van God, 
aangezien God u na uw arbeid  

op zo’n rust hopen laat. 

Slechts hij moet voor de dood en voor die dag verstijven 
die hier aan enkel zonden verkleefd is 

en buiten Gods genade leeft. 

Maar wie zichzelf in dit opzicht troosten kan, 
hem kondigt het geschal van de wekkende bazuinen, 

zoals ooit aan Israël, het begin van het jubeljaar aan. 

 

3. Aria 
 

Ihr Sterblichen! was scheut ihr Tod und Erde? 

Dass beides euch nicht schrecklich werde, 
so lasst die eitle Lust vorher zu Grabe gehn. 

Macht, dass in euch ein Leben Kraft gewinne, 

vor dem die Furcht der Ewigkeit zerrinne; 



ja, laβt in dieser Zeit schon durch Verneurung eurer Sinne 

der künftigen Verwandlung Vorbild sehn. 
 

U die sterfelijk bent, wat vreest u dood en aarde? 

Laat, opdat die beide u geen vrees aanjagen, 
de ijdele lust vooraf ten grave gaan. 

Zorg ervoor, dat in u een leven aan kracht wint 

waarvoor de vrees voor de eeuwigheid wegsmelt; 

ja, laat in het hier en nu door vernieuwing van uw zinnen 
een voorafbeelding zien van de toekomstige metamorfose. 

 

mededelingen 
 

 

Gebeden  
 

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): gezang 268 (Liedboek voor de kerken) 

 
1  U heb ik lief, U roep ik aan! 

Blijf, Heer, van mij niet verre staan 

en kom mijn ziel genezen. 
De wereld schonk mij vrede niet, 

naar aarde en hemel vraag ik niet, 

wilt Gij slechts mijne wezen. 

En als mijn laatste ure slaat, 
zo blijf mijn laatste toeverlaat, 

mijn deel en troost in eeuwigheid, 

wijl Gij mij door uw dood bevrijdt, 
Heer Jezus Christus, God en Heer, 

mijn God en Heer, 

zie in genade op mij neer! 

 
2  ’t Is al van U wat ik ontving, 

lichaam en ziel en ieder ding, 

waarmee ik hier mag leven. 
Dat ik het tot uw eer besteed, 

dat ik mijn naaste niet vergeet, 

dat moge uw gunst mij geven. 
Leer mij uw waarheid en bewaar 

mij voor de grote leugenaar. 

Wees bij mij, dat ik niet versaag, 



maar hier mijn kruis geduldig draag. 

Heer Jezus Christus, Heer en God, mijn Heer en God, 
laat mij niet over aan mijn lot. 

 

3  Als uw genade, Heer, ’t gedoogt 
laat dan mijn ziel, in U verhoogd, 

voor eeuwig zijn geborgen. 

het lichaam, in der aarde schoot 

geborgen zonder pijn en nood, 
verwacht de jongste morgen. 

Dat dan uw stem mij wekken moog’, 

dat ik U zie met eigen oog, 
gezeten op uw glorietroon 

in heerlijkheid, o ’s Vaders Zoon. 

Heer Jezus Christus, hoor me altijd, verhoor me altijd, 
dat ik U prijs in eeuwigheid! 

 

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 Albert Schweitzer Fonds 

In Afrika zijn de mensen gemiddeld het armst. Hun gezondheid is het slechtste 

en hun gezondheidszorg de minste. Het Albert Schweitzer Fonds steunt slimme, 
startende gezondheidsinitiatieven in Afrika. Met kleine, praktische projecten 

helpen zij de gezondheid van duizenden kansarme Afrikanen echt vooruit. Van 

Burkina Faso tot Tanzania. Van waterput tot kraamkliniek en alles daar tussenin. 

Wat goed werkt is investeren in projecten die ontstaan uit de kracht en 
vindingrijkheid van de mensen zelf. Zij bepalen, zij doen. 

 

 
 

 



Toelichting op de 2e collecte Jong Protestant: Kerk als thuisplek voor 

jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat 

zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en 

jonge gezinnen. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk, ontwikkelt materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan 

bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig 

voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. U helpt mee door 

uw financiële steun. 
  

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

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jong Protestant. 
 

voorganger: ds. H.U. de Vries 

ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: dhr. D. Westra 

lector: mw. J.A. Schuijt 

 

zang en muziek: 
Caroline Stam, sopraan 

Annika Trentepohl, blokfluit 

Kalle de Bie, cello 
Bert ’t Hart, orgel 

 

Volgende week zondag gaat ds. J. Meinders om 10.30 uur voor. 
 

 

Bloemenbusje april €41,80 

 
 

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 


