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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.  Zie ons aan, o Heer 
     met ogen van ontferming 
a.  Zie ons aan, o Heer  
     als wij komen voor uw aangezicht                            
o.  Zie ons aan, o Heer 
     opdat wij volharden in het uitzien 
     naar het komen van uw Gezalfde  
a.  Zie ons aan, o Heer 
     opdat wij volharden in de verwachting 



     van de komst van uw koninkrijk, 
     Amen. 

              

introïtus:  
antifoon 432b 
Psalm 80 vs. 1 en 6    
antifoon 432b 
 
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  
en laat ons zijn Naam prijzen, 

a. want zijn barmhartigheid  
 redt van de dood 
 
Kyriëgebed 

 
TEKST EN UITLEG 
 
gebed  

1e schriftlezing: Exodus 23:20-22 
  en Maleachi 3:1, 22-24 

lied: 158a vs. 1 en 3  

2e schriftlezing: Lucas 3:1 – 6, 15,16,17 - 22 

lied: 439 1 t/m 3  

verkondiging 

stilte  

Cantate:  Erwachet zum Kriegen  

van G.Ph. Telemann. (tekst onderaan) 



 

GAVEN EN GEBEDEN 
 
mededelingen 
 
inzameling van de gaven:  
- 1e collecte voor de Diaconie: 
- 2e collecte voor de Kerk: 
* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst. 
 
dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 
v Zo bidden wij samen: 
a: 

stil 
gebed  
Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
slotlied: 745 vs. 1, 3 en 4   
 
wegzending 
zegen, beantwoord met: 
 

 
 
orgelspel 



 
====================================== 
 
Toelichting 1e collecte:  Jeugddiaconaat 
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. 
Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande 
jeugdwerkactiviteiten, zoals  
Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente 
gewerkt aan diaconale bewustwording 
onder kinderen en jongeren. Door te collecteren 
voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en 
activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de 
aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen? 
 
Toelichting op de 2e collecte - Kerk in Actie: Rwanda - 
opvang en scholing kwetsbare kinderen 
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees 
achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze 
kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama 
Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, onder wie kinderen die 
hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze 
regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke 
begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook 
geven ze voorlichting over hiv/aids op scholen en in kerken. 
 
 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/dec21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/dec21collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 
Jeugddiaconaat 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 3165 23, 

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

Rwanda 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw reguliere collectebijdragen 
kunt deponeren. 

 



Een derde mandje is bestemd voor uw zeer gewaardeerde 
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! 

 

====================================== 

 

Cantate:  Erwachet zum Kriegen van G.Ph. 

Telemann 

Deel 1 vivace 

Rom.13, 11-14 

Erwachet zum Kriegen , ihr Seelen rüstet euch! 

Auf, auf die Sinnen zu betauben, übet in des Geistes Kraft eine 
gute Ritterschaft! 

Sucht durch Wachen, Beten, Glauben euren Frieden ob zu 
siegen , sonst verliert ihr Zions Reich. 

Erwachet zum Kriegen, ihr Seelen rüstet euch! 

Deel 2 recitatief 

Der Tag erscheinet, die Stund ist da, vom Schlaf und 
Schnarchen aufzustehen und in den Kampf mit Fleisch und Blut 
zu gehen. 

Das Heil ist nah, doch auch  Gefahr und Fall sind näher, als ihr 
's meinet: denn wer das Heil bringt den Frieden  Gottes mit, 
doch denen, die mit sich im faulen Frieden leben, wird dieser 
Friede nicht gegeben . 

Darum zu  guter Nacht,  o Freunschaft die mir Gott zum 
strengen Feinde macht! 

Dir sei ein steter Hass ein steter Kampf geschworen, bis mit 
dem Leben sich zugleich deine Macht verloren. 



Du aber , der du mich zum Wollen angeflammt, von dem auch 
mein Vollbringen stammt , 

mein König, gib bei diesem Toben mir Kraft von oben und sei, 
da mir allein der Ansatz viel zu heftig, durch deinen Geist in 
meiner Ohnmacht kräftig! 

Deel 3 Spirituoso 

Wappne mich mit deiner Stärke, Gott mein Retter , meine Burg. 

Hilf mir kämpfen , hilf mir ringen , hilf  mir die wallenden Lüste 
bezwingen, heilige mich durch und durch! 

Wappne mich mit deiner Stärke, Gott mein Retter , meine Burg. 

 


