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ORDE VAN DIENST 
3e adventszondag 

 

 

 
 

 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

12 december 2021 

 

‘Gaudete’, ‘Verheug u!, naar Fil. 4:4 

 
 

Ook deze derde adventszondag lezen we samen 
met de andere twee wijkgemeentes van de 

PGA-B uit het begin van het evangelie van 
Lucas. Vandaag staat in de prediking de lofzang 

van Maria centraal. Deze lofzang zal ook in een 
muzikale bewerking van de Britse 

renaissancecomponist William Byrd ten gehore 
worden gebracht. 

  



2 

 

Opgang 

 
orgelspel 

ontsteken van de kaarsen 
 

bemoediging 
o. Onze hulp is in de Naam van de HEER, 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

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:   antifoon (soliste): lied 432c 
     psalm 85:1 en 3 

     herhaling antifoon (soliste + 
gemeente): lied 432c 

 
groet 

v. De Heer zij met u. 
a. ook met u zij de Heer. 

 
inleiding op het kyrie: 

v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen, 

en laat ons zijn Naam prijzen, 
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a. want zijn barmhartigheid redt van de 

dood. 
 

kyrie: gezang 129 (Lvdk):2 en 4 
 

 
2  Wees langer niet verbolgen 

in deze laatste tijd, 
kom haastig met de wolken, 

God van rechtvaardigheid! 
De dood is overal, 

het licht is uitgestorven, 

de nacht is zonder morgen, 
het lichaam zonder taal. 

 



4 

 

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 

gebed van de zondag 
lezing uit de vroege profeten: 1 Samuel 2:1-10 

(NBV21) 
lied 438:3 en 4 

lezing uit de brieven: Filippenzen 4:4-7 
(NBV21) 

lied: gezang 125 (Lvdk):1 en 5 
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3  O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 

wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 
 

lezing uit het evangelie: Lucas 1:39-56 (eigen 

vertaling) 

 
39 In die dagen stond Maria op en reisde 

haastig naar het bergland, naar een stad van 
Juda, 40 en zij ging binnen in het huis van 

Zacharias en Elisabet en groette Elisabet. 41 
En het geschiedde, toen Elisabet de groet van 

Maria hoorde, dat de baby opsprong in haar 
schoot. En Elisabet werd vervuld met de 

Heilige Geest, 42 en zij riep uit met een luide 

schreeuw en zei: ‘Gezegend ben jij onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van jouw 

schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat 
de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 

44 Want zie, toen het stemgeluid van je groet 
in mijn oren klonk, sprong de baby in mijn 

schoot van vreugde op. 45 En zalig is zij die 
geloofd heeft dat volbracht zal worden wat 

haar van de kant van de Heer gezegd is.’ 
46 En Maria zei:  

 
 

 
 



6 

 

‘Mijn ziel maakt groot de Heer 

47 en mijn geest is zich gaan verheugen in 
God, mijn Verlosser, 

48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige 
staat van zijn dienares. 

Want zie, van nu af aan zullen alle geslachten 
mij zalig prijzen, 

49 omdat grote dingen aan mij gedaan heeft 
de Machtige, 

en heilig is zijn Naam! 
50 En zijn barmhartigheid is van geslacht tot 

geslacht voor wie Hem vrezen. 
51 Hij heeft een krachtig werk gedaan met zijn 

arm: 
Hij heeft hoogmoedigen in het denken van hun 

hart uiteengeslagen; 

52 Hij heeft machtigen neergehaald van (hun) 
tronen 

en nederigen heeft Hij verhoogd; 
53 hen die hongerig zijn heeft Hij geheel 

gevuld met goederen 
en hen die overvloed hebben heeft Hij leeg 

weggezonden. 
54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn 

knecht, 
door gedachtig te zijn aan (zijn) 

barmhartigheid, 
55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaders, 

(barmhartigheid) jegens Abraham en zijn 

nageslacht, tot in eeuwigheid.’ 

56 En Maria bleef zo’n drie maanden bij haar, 

en zij keerde terug naar haar huis. 
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lied 464:5 en 6 
solozang: Magnificat uit Short Service (William 

Byrd, ca. 1540-1623) 

My soul doth magnify the Lord, and my spirit 

hath rejoiced in God my Saviour, 
for he hath regarded the lowliness of his 

handmaiden. 
Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn geest 

heeft zich verblijd over God, mijn Verlosser,  
want Hij heeft omgezien naar de lage staat 

van zijn dienstmaagd. 

For behold, from henceforth all generations 

shall call me blessed, 
for he that is mighty hath magnified me, and 

holy is his Name, 

and his mercy is on them that fear him 
throughout all generations. 

Want zie, van nu aan zullen alle geslachten 
mij zalig prijzen,  

want Hij die machtig is, heeft grote dingen 
aan mij gedaan. En heilig is zijn naam,  

en zijn barmhartigheid is over wie Hem 

vrezen, van geslacht tot geslacht. 

He hath shewed strength with his arm, he 
hath scattered the proud in the imagination of 

their hearts. 
He hath put down the mighty from their 

seat, and hath exalted the humble and meek. 
He hath filled the hungry with good things, 

and the rich he hath sent empty away. 
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Hij heeft kracht getoond met zijn arm; Hij 
heeft hoogmoedigen verstrooid in de 

overlegging van hun harten; 
Hij heeft machtigen neergehaald van hun 

zetel, en heeft eenvoudigen en 
zachtmoedigen verhoogd, 

Hij heeft hongerigen met goederen vervuld, 
en rijken heeft Hij leeg weggezonden. 

 
He remembering his mercy hath holpen his 

servant Israel, as he promised to our 
forefathers, Abraham and his seed for ever. 

Zijn barmhartigheid indachtig heeft Hij zijn 
knecht Israël geholpen, zoals Hij beloofd heeft 

aan onze voorvaders, Abraham en zijn 

nageslacht, in eeuwigheid. 
 

Glory be to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Ghost,  

as it was in the beginning, is now, and ever 
shall be, world without end. Amen. 

Eer zij de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest,  

zoals het was in het begin, nu is, en altijd zijn 

zal, tot in eeuwigheid. Amen. 

verkondiging 
stilte 
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solozang: recitatief ‘Siehe, Siehe! Ich stehe vor 

der Tür’ en aria ‘Öffne dich mein ganzes Herz’, 
uit cantate ‘Nun komm der Heiden Heiland’ 

(BWV 61), J.S. Bach (1685-1750).  

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.  

So jemand meine Stimme hören wird  
und die Tür auftun,  

zu dem werde ich eingehen  
und das Abendmahl mit ihm halten  

und er mit mir.  

Zie, Ik sta voor de deur en klop aan. 

Als iemand mijn stem zal horen 
en de deur opendoen, 

zal Ik bij hem binnengaan 
en de maaltijd met hem gebruiken, 

en hij met Mij (Openbaring 3:20). 

 
Öffne dich, mein ganzes Herze,  

Jesus kömmt und ziehet ein.  
Bin ich gleich nur Staub und Erde,  

will er mich doch nicht verschmähn,  
seine Lust an mir zu sehn,  

daß ich seine Wohnung werde.  
O wie selig werd’ ich sein!  

 
Open u, mijn gehele hart, 

Jezus komt en neemt zijn intrek. 
Ook al ben ik enkel stof en aarde, 

toch Hij acht mij niet te min 
om met genoegen naar mij om te zien, 

opdat ik zijn woning zou worden. 

O hoe gelukzalig zal ik zijn! 
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mededelingen 

 

Gebeden  

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 
 v.   Zo bidden wij samen: 

 a.   lied 367k 
 

stil gebed 
Onze Vader 

 
Zending en zegen 

 

slotlied: lied 157a:1, 3 en 4 
wegzending 

zegen, beantwoord met: 
 

 
 
orgelspel 

 
Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw 

collectebijdragen kunt deponeren. Hartelijk 
dank! 

 
 

----------------------------------------------------- 
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Toelichting op de 1e collecte  
Binnenlands diaconaat: een stabiel huis 

voor kinderen 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit 

huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven 
al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in 

het midden van Nederland, kunnen 120 van 
deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen 

wonen en werken aan hun toekomst. In 
jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de 

helende kracht van een stabiel gezinsleven. 
Verspreid over het verder heel gewone dorp 

staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een 
veilig thuis vinden. 

 

Toelichting op de 2e collecte  
Communicatie in onze gemeente 

In deze tijd is de kerk geen 
vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 

activiteiten daarom nog actiever onder de 
aandacht van de mensen brengen. Paulus ging 

op de  
Areopagus staan; in deze tijd is internet een 
belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe 
gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere 
manieren willen we met de mensen om ons heen 
communiceren. Met de opbrengst van deze collecte 
wordt onder andere het onderhouden van de websites 
betaald. 
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Agenda 

Vrijdag 17 december van 15.00 tot 17.00 uur - Kannen en 

Kruiken 

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

voorganger: ds. H.U. de Vries 

organist: Bert ‘t Hart 
solist: Ireen van Bijnen 

ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: dhr. R. Freijmuth 
lector: mw. C. van Zanten  
 
Volgende week zondag gaat drs. Prent om 10.30 uur 
voor. 
 
------------------------------------------------------------------------- 

  

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/nov21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/nov21collecte2 

 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

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

Binnenlands diaconaat. 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 

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

communicatie. 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 
Bij de uitgang staat ook het bloemenbusje. 
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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 


