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In deze cantatedienst gedenken wij degenen die 

ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
Tijdens de dienst zal de cantate ‘Ich liege und 

schlafe’ van de Noord-Duitse componist Nicolaus 

Bruhns (1665-1697) ten gehore worden 
gebracht. 

  



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.  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: psalm 121:1 (soliste), 2 (allen) en 4 

(allen) 
 
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. 

 
kyrie en gloria: lied 299e (I = voorg., II = allen; 

gloria staande) 
 

TEKST EN UITLEG 
zondagsgebed 

lezing uit de psalmen: Psalm 4 (NBV21) 
lied: psalm 4:3 
lezing uit de brieven: Filippenzen 1:18d-25 

(NBV21) 
lied: gezang 269 (Lvdk):1 (koor) en 2 (allen) 



2. Want zij weten dat na ’t lijden 

komen zal des hemels vreugd, 
waarmee zij na korte tijden 

zullen worden zeer verheugd. 
Hierom zij de dood versmaden 
op dit dal, 

omdat eeuwig hen verzaden 
Jezus zal. 

 
lezing uit het evangelie: Johannes 3:14-18 
(NBV21) 

 
Als antwoord op de evangelielezing speelt het 

strijkersensemble ‘Non moriar, sed vivam’ (‘Ik zal 
niet sterven, maar leven’, motet over psalm 
118:17 van Ludwig Senfl [1486-1542], bewerkt 

voor strijkkwartet) 

verkondiging 

cantate ‘Ich liege und schlafe’ (naar Psalm 4:9), 
Nicolaus Bruhns (1665-1697) 

 
1. Koor: 
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden,  

denn du allein, Herr, hilfest mir, 
daß ich sicher wohne. 

Ik leg mij neer en slaap geheel in vrede,  
want U alleen, Heer, helpt mij, 
zodat ik veilig wonen kan. 

 
2. Aria (sopraan): 

Ich hab, Gottlob, das mein vollbracht;  
Welt, gute Nacht,  



wir müssen uns nun scheiden. 

In Jesu Namen sanft und still  
ich wandern will  

zur Seligkeit mit Frieden. 
In dieser Welt war mir bestellt  
nur Angst und Not, zuletzt der Tod;  

jetz endet sich mein Leiden. 

Ik heb, Godlof, mijn taak volbracht.  

Goedenacht, wereld,  
wij moeten nu van elkaar scheiden. 
In Jezus’ naam, zo zacht en stil,  

wil ik optrekken naar de vredige zaligheid. 
In deze wereld was mijn deel 

slechts angst en nood, ten slotte de dood;  
nu loopt mijn leven ten einde. 
 

3. Ritornello 
 

4. Duet (alt en tenor): 
In Jesu Namen schlaf ich ein,  

er führt allein  
mich aus dem Tod ins Leben. 
Am Kreuzesstamm vergossenes Blut  

kommt mir zu gut,  
macht fröhlich mich daneben; 

der edle Saft gibt rechte Kraft,  
stärkt mir mein Herz im Todesschmerz, 
kann Freud und Wonne geben. 

In Jezus’ naam slaap ik in, 
Hij voert alleen 

mij uit de dood naar het leven. 
Het aan het kruishout vergoten bloed 
komt mij ten goede, 



maakt mij bovendien blij; 

het edele levenssap geeft ware kracht, 
versterkt mijn hart in de doodssmart, 

kan vreugde en zalig genot geven. 
 
5. Ritornello 

 

6. Aria (bas): 

In Jesu Namen fahr ich hin,  
denn mein Gewinn  
ist Christus, wenn ich sterbe. 

Ich weiß, daß er mich nicht verläßt,  
und glaube fest:  

im Tod ich nicht verderbe. 
Mir ist bereit in Ewigkeit  
von Gottes Sohn die Ehrenkron’,  

das rechte Himmelserbe. 
 

In Jezus’ naam vaar ik heen, 
want wat ik win 

is Christus, wanneer ik sterf. 
Ik weet dat Hij mij niet verlaat, 
en geloof zeker 

dat ik in de dood niet verloren ga. 
Mij is bereid in eeuwigheid 

door Godeszoon de erekroon, 
de ware hemelse erfenis. 
 

7. Koor: 
Ich liege und schlafe… (zie bij 1) 

 
mededelingen 



Gedachtenis van de gestorvenen 

De namen van de overledenen worden genoemd. 
Na elke naam krijgen nabestaanden van degene 

die genoemd is de gelegenheid een kaars te 
ontsteken. Als er geen nabestaanden aanwezig 

zijn, steekt de ouderling van dienst een kaars aan. 
Ten slotte wordt voor geliefde gestorvenen die niet 

genoemd zijn een laatste kaars aangestoken. 

Gebeden  

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met: 
  voorg. Zo bidden wij samen: 

  allen:  

 

stil gebed 

Onze Vader 

Zending en zegen 

slotlied: lied 725:1, 2 en 3 
wegzending 

zegen, beantwoord met: 



 
 
orgelspel 
 

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

 

 
Toelichting op de 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 hun 
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? 

 
Toelichting op de 2e collecte 

Jeugdwerk in onze gemeente 
We kunnen niet wachten om weer aan de slag te 
gaan. Alle coronamaatregelen maken dat 

Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk even niet 
plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de gezamenlijke 



tienerdienst voor 12+ers er nog wel is. Dit is een 

gezamenlijke activiteit van de Paaskerk én 
Kruiskerk. Onder andere voor deze activiteiten is 

de opbrengst bestemd. 
 
Agenda 

Vrijdag 5 november; kostje gekocht in de 
Pelgrimskerk. Opgeven kan tot dinsdag 2 

november bij Wil of Janny 
 
ds. H.U. de Vries, voorganger  

dhr B. ’t Hart, cantor 
mw. J.M. van Zanten, lector 

dhr. G. Oud, Ouderling 
dhr. D. Westra, diaken 
 

Caroline Stam, sopraan; Pauline Koele, alt; David 
du Crocq, tenor; Erik Jan Vlieger, bas; Daniel Lee, 

viool; Daniel Leenders, viool; Marten Boeken, 
altviool; Maria ’t Hart, altviool; Kalle de Bie, cello; 

Hans de Jong, orgel 
 
Volgende week zondag gaat ds. Lanser om 10.30 

uur voor. 
 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/okt21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/okt21collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 
BeninAmi 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 3165 23, 

t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v.  Jeugdwerk 



 

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 


