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Op deze Eerste Pinksterdag vieren we dat de Geest van God is uitgestort over de 

gemeente van Jezus. Tijdens de dienst zal de solocantate ‘Ergeuβ dich zur Salbung 
der schmachtenden Seele’ van G. Ph. Telemann ten gehore woren gebracht. 

 

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. Eeuwige God,  
 wij die U nooit hebben gezien, 

a. zie ons hier staan; 

o. wij die van U hebben gehoord, 
a. hoor Gij ons aan.          

o. Uw Naam is dat Gij mensen helpt –   

a. wees onze hulp,  
o. en dat Gij alles hebt gemaakt – 

a. maak alles nieuw, 

o. en dat Gij ons bij name kent – 

a. leer ons U kennen, 



o. die Bron van leven wordt genoemd – 

a. doe ons weer leven, 
o. die hebt gezegd: Ik zal er zijn – 

a. wees hier aanwezig. 

     Amen. 
 

introïtus (solozang): psalm 104a 

 

refrein:  
Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan: 

het gelaat van de aarde vernieuwt Gij. 

 
Loof, mijn ziel, de Heer! 

Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij, 

met glans en luister bekleed, 
gehuld in een mantel van licht. 

refrein 

 

Gij grondde de aarde op haar zuilen, 
onwrikbaar, eeuwig van duur, 

dekte haar met een sluier, de oerzee. 

Het water stond boven de bergen. 
 

refrein 

 
Ongeteld zijn uw werken, o Heer, 

Gij schiep ze alle met wijsheid. 

Van uw rijkdom vervuld is de aarde. 

Eeuwig zij de roem van de Heer. 
 

refrein 

 
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 299c 

 

Heer, ontferm U. 
Christus, ontferm U. 

Heer, ontferm U. 

 
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 
 

gebed van de zondag 

 
lezing uit de profeten: Jeremia 32:36-41 (naar NBG ’51) 

 

36 Maar nu, zo zegt de HEER, de God van Israël, van deze stad waarvan u zegt: 
‘Zij is in de macht van de koning van Babel gegeven door het zwaard, de honger 

en de pest’ –: 37 zie, Ik verzamel hen uit al de landen waarheen Ik hen in mijn 

toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben, en Ik zal hen 
naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen; 38 zij zullen Mij tot een 

volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn; 39 Ik zal hun één hart en één weg geven, 

zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede; 40 ja, 

Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen 
afwenden zal en dat Ik hun wèl zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, 

zodat zij niet van Mij afwijken; 41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen 

en Ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel. 
 

solozang: psalm 119:50 

 
Ik hunker en ik hijg naar uw gebod. 

Wend U tot mij, verleen mij uw genade. 

Zo pleit ik op mijn recht als knecht van God. 

Leid mij naar uw verbond op vaste paden. 
Wend van mij druk en onrecht, keer mijn lot, 

dan richt uw woord van dag tot dag mijn daden. 

 
lezing uit de brieven: Romeinen 7:21-25; 8:1-4 en 10-11 (eigen vertaling) 

 

21 Ik vind dan de onontkoombare wetmatigheid, dat bij mij, degene die het goede 

wil doen, dat bij mij het kwade aanwezig is. 22 Want naar de innerlijke mens 
stem ik met vreugde in met de wet van God, 23 maar in mijn leden zie ik een 



andere macht, die strijd voert tegen de wet van mijn gemoed en mij tot 

krijgsgevangene maakt van de macht van de zonde die in mijn leden is. 24 
Rampzalige mens die ik ben! Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? 

25 Maar dank aan God, door Jezus Christus, onze Heer! 

1 Zo is er nú geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. 2 Want 
de macht van de Geest van het leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van 

de macht van de zonde en van de dood. 3 Want waartoe de wet niet in staat was, 

doordat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden 

in wat gelijk is aan het vlees van de zonde, en wel als zondoffer, de zonde 
veroordeeld in het vlees, 4 opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, 

degenen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 

10 Indien nu Christus in u is, dan is wel het lichaam dood door de zonde, maar 
de Geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En indien de Geest van Hem die 

Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij die Jezus uit de doden 

heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die in 
u inwoont. 

 

solozang: lied 673:2 en 4 

 
Oplaaiend vuur, verteer 

wat krom is of verkeerd, 

de lage driften, hoge dunk, ze branden. 
Ga met uw licht ons voor, 

U trekt een lichtend spoor, 

omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel. 
 

Dood ben ik zonder U, 

mijn ziel verlangt naar U, 

een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren. 
Met liefde vormt U mij 

tot teken van uw heil. 

Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem. 
 

lezing uit de Handelingen: Handelingen 8:5-17  

 

beantwoord met ‘U komt de lof toe’  
 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 

verkondiging 
 

stilte 

 

solocantate ‘Ergeuβ dich zur Salbung der schmachtenden  
Seele’ (TVWV 1:447), Georg Philipp Telemann (1681-1767); tekst: Matthäus 

Arnold Wilckens (1704-1759) 

  
1. Aria 

  

Ergeuβ dich zur Salbung der schmachtenden Seele; 



o heiliges Öle, durchdringe mein zagendes Herz! 

Ich sinke fast erstarrt darnieder; 
o göttlicher Odem, belebe mich wieder, 

so vergehet die Schwachkeit, so verschwindet der Schmerz. 

Giet uzelf uit tot een zalving van de smachtende ziel; 
o heilige Olie, doordring mijn weifelende hart! 

Ik zink bijna versteend ineen; 

o goddelijke Adem, maak mij weer levend, 

dan gaat de zwakheid voorbij, dan verdwijnt de smart. 
  

2. Recitatief 

  
Samaria empfing den heil’gen Geist durch Gottes Wort und brünstig’s Flehen; 

ach, komm denn auch zu mir, du Geist der Herrlichkeit und Gnade, 

denn meine Seele schrei’t zu dir. 
Mein Auge sieht, wie sie, nach deinem Gnadenworte, 

das dich den Rufenden verheiβt. 

Komm, komm! Ich öffne dir die Pforte; zeuch in dein Zion wieder ein! 

 
 

Samaria ontving de Heilige Geest door Gods Woord en hartstochtelijk smeken; 

ach, kom dan ook tot mij, U Geest van de heerlijkheid en van de genade, 
want mijn ziel roept naar U. 

Mijn oog ziet, evenals zij [de Samaritanen], uit naar uw woord van genade 

dat uw komst toezegt aan wie U aanroepen. 
Kom, kom! Ik open voor U de poort; trek opnieuw uw Sion binnen! 

 

Zwar hast du schon im ersten Sündenbade mich gnädig angesehen; 

da lieβ bereits dein holder Schein mich, 
als ein kleines Kind, ein Kind des Höchsten sein; 

da hast du mich erneuert 

und schon zum Guten angefeuret. 
Des soll ich mich nun stets befleiβen 

und unverrückt ein Tempel Gottes heiβen. 

 

Weliswaar heeft U reeds in het eerste zondebad [van de doop] mij genadig 
aangezien; 

daar reeds liet uw vriendelijk schijnsel mij, 

een klein kind, een kind van de Allerhoogste zijn; 
daar heeft U mij vernieuwd 

en reeds tot het goede aangezet. 

Daarom zal ik nu steeds mijn best doen 
en onverwrikbaar een tempel van God heten. 

 

Allein, wie schändlich ist er oft verdorben! 

Wie oft bin ich dem Guten abgestorben! 
Dem Sündentode folgt nun mehr der ew’ge Tod. 

Doch wird, zu neuem Heil und Leben, 

durch deine Kraft mir wieder Kraft gegeben; 
vertreib’ demnach die unermess’ne Not! 

Komm und erlöse mich von diesem Todesleibe; 

ach ja, du Gast des Lebens, komm und bleibe! 



 

Alleen, hoe schandelijk is hij [de tempel] dikwijls verdorven geraakt! 
Hoe dikwijls ben ik aan het goede afgestorven! 

Op de dood ten gevolge van de zonde volgt nu veeleer de eeuwige dood. 

Toch wordt, tot nieuw heil en leven, 
door uw kracht mij opnieuw kracht gegeven; 

verdrijf derhalve de onmetelijke nood! 

Kom en verlos mij van dit doodslichaam; 

ach, Gast van het leven, kom toch en blijf! 
  

3. Aria 

 
Schwarzer Geist der Dunkelheit, 

fleuch, und hebe dich von hier! 

Denn der Geist der Heiligkeit 
strahlet, lebt und herrscht in mir. 

Deiner Bande bin ich müde; 

Leben, Freude, Kraft und Friede 

sind das selige Panier, das sein neues Reich mir beut. 
 

Zwarte geest van de duisternis, 

vlieg weg en verhef u van hier! 
Want de Geest van de heiligheid 

straalt, leeft en heerst in mij. 

Uw banden ben ik moe; 
leven, vreugde, kracht en vrede 

vormen de gelukzalige strijdbanier, die zijn nieuwe Rijk mij biedt. 

 

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): 686:1 en 3 

 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend, 

herbouwt wat is vernield, 



maakt één wat is verdeeld. 

 
De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 

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 1e collecte Bouwen aan de toekomst van kinderen in Benin 

 

In het dorp Berecingou in het noorden van Benin, in West Afrika, wil enthousiaste 

groep studievrienden een basisschool oprichten. Hun doel is de lokale jeugd een 
betere toekomst te bieden. Behalve regulier onderwijs biedt de school ook 

mogelijkheden om de talenten van de kinderen te ontwikkelen. Zo kunnen ze later 

in eigen onderhoud voorzien. Stichting BeninAmi wil hun droom met financiële 
steun uit Nederland mogelijk maken. Helpt u mee om te bouwen aan de toekomst 

van deze kinderen? 

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

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

 

 
Toelichting 2e collecte Zending: bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen 

 

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen 
mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap 

stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Tijdens een groot 

bijbelfestival op verschillende plekken in het land worden prijzen uitgereikt. Voor 



alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een 

Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! Helpt u mee? 
 

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

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

 

voorganger: ds. H.U. de Vries 

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: mw. A.G. Visser 

lector: mw. J.A. Schuijt 

 
zang en muziek: 

Bert ’t Hart, bariton 

Lucas Bernardo da Silva, viool 
Marieke Bakker, cello 

Rocus van den Heuvel, orgel 

 

Volgende week zondag gaat ds. R. van den Beld om 10.30 uur voor 
 

 

Schaduwzijden van het Digitale Tijdperk 
 

We worden steeds afhankelijker van Tech giganten als Facebook, Google, Apple 

en Microsoft. Ze maken ons leven makkelijker, interessanter. We delen veel 
gegevens via internet. Maar wat doen andere partijen met alle data die er 

vervolgens over ons te vinden zijn? Wie bepaalt wat er mee gebeurt, wij zelf, de 

overheid of de grote maatschappijen? 

Worden we gemanipuleerd? 
 

Over deze vragen en eventuele oplossingen zal Marjolein Lanzing op 8 juni om 

20.00 uur spreken in de Pelgrimskerk. 
Meer informatie is te vinden op de folder die in de kerk ligt of in Present. 

 

U kunt u opgeven via een mail naar lezing@pelgrimskerk.nu of door te bellen 

naar Henk Stok, 020-6442570 
Blijft u liever thuis die avond, dan kunt u de lezing volgen door op de internetsite 

“pelgrimskerk.nu” door te klikken naar de lezing 

 
 

Uitnodiging voor een PGA-B gemeentevergadering  

 
Op dinsdag 25 mei leggen we u in een gemeentevergadering op afstand de 

jaarverslagen 2020 voor van het College van Diakenen en het College van 

Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over de actualiteit van dat moment.  

 
Mogelijke onderwerpen zijn dan de stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk, 

de samenwerking tussen de wijkgemeenten, ontwikkelingen op het gebied van 

personeel en de verkoop van de Pelgrimskerk.  
 



De stukken vindt u op de website: www.pga-b. Met een e-mail aan de scriba van 

de AK (scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het Kerkelijk bureau (020-641 
3648) krijgt u de stukken opgestuurd.  

 

U kunt deelnemen aan deze gemeentevergadering via kerkdienstgemist.nl (kies 
dan voor Paaskerk) of via het vergadersysteem Teams. Opgave voor dit laatste 

d.m.v. een e-mail naar de scriba van de AK. 

 

 

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 

http://www.pga-b/

