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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  Wend uw ogen niet van ons af,  

a  Gij die ons gekeerd hebt naar U toe. 
o  Gij met uw Woord dat ons opricht, 

a  dat ons ontmaskert, maar niet vernietigt. 
o  Vrees niet, zegt Gij, ik in jullie midden 

a  Zegen ons met het licht van uw ogen 
    Amen.  

 
introïtus:  

antifoon 432d (solo) 

 
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, 
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a want zijn barmhartigheid redt van de 

dood. 

 

Kyriëgebed 
 

lied: Scheur toch de wolken weg 

 
1. Scheur toch de wolken weg en kom. 

Breek door de blinde muur en kom. 
Doodsnacht regeert ons her en der. 

De tijd is vol, uw naam is ver. 
 

2. Een vloed van tranen komt tot U. 
Bloed uit de aarde roept tot U. 

Al uw verworpen kinderen staan 
op uit hun graf en zien U aan. 

 
3. Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort. 

Dat niet vergeefs dit mensenwoord. 
O God sinds mensenheugenis, 

dat niet vergeefs dit lijden is. 

 
4. Mochten wij zien dat Gij bevrijdt, 

dat Gij geen god van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 

Scheur toch de wolken weg en kom. 
 

TEKST EN UITLEG 
 

gebed  
 

lezing: Lucas 1:26 - 38  
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26 In de zesde maand wordt de engel Gabriël 
gezonden van God naar een stad in Galilea wier 

naam is Nazaret, 27 tot een maagd in 
ondertrouw met een man wiens naam is Jozef uit 

het huis van David; de naam van de maagd is 
Maria. 28 Binnengekomen bij haar zegt hij:  

verheug je, begenadigde, de Heer is met je- een 
gezegende ben je onder de vrouwen. 29 Zij is 

door deze uitspraak zeer geschokt en heeft bij 
zichzelf besproken wat deze begroeting betekent 

30 De engel zegt tot haar: vrees niet, Maria, 
want je hebt genade gevonden bij God; 31 zie, 

je zult in je schoot ontvangen en bevallen van 
een zoon en als zijn naam uitroepen: Jezus,- 32 

hij zal groot zijn en als ‘zoon van de Allerhoogste’ 

worden aangeroepen; de Heer God zal hem 
geven de troon van zijn vader David; 33 hij zal 

koning zijn over het huis van Jakob tot in de 
eeuwigheden, en aan zijn koningschap zal geen 

grens zijn 34 Maria zegt tot de engel: hoe zal dit 
zijn, daar ik geen man beken?  35 Ten antwoord 

zegt de engel tot haar: heilige Geest zal over je 
komen, kracht van de Allerhoogste zal je 

overschaduwen; daarom zal wat gebaard wordt 
heilig genoemd worden, zoon van God; 36 en 

zie, Elisabet, van gelijke geboorte met jou, ook 
zij heeft een zoon ontvangen, in haar 

ouderdom,- het is nu de zesde maand voor haar 
over wie ‘onvruchtbaar’ werd geroepen; 37 want 

‘geen woord van bij God zal machteloos zijn’ 

38 Dan zegt Maria: ziehier de dienares van de 
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Heer; mij geschiede naar uw woord. Dan gaat de 

engel bij haar weg. 
lied: 443 De engel Gabriël 

 
lezing: Magnificat (vrij)  
 

lied: Zij boog het hoofd vs. 1, 3, 4 en 6 

 
1. Zij boog het hoofd  

en stemde in 
met woorden, groter dan zijzelf. 

De Heer zag naar haar om 
bij monde van  

de engel Gabriël 
 

3. Haar is gevraagd 
te buigen voor 

de schaduw van de goede God. 
Zijn Geest roerde haar ziel 

en raakte haar 

met zijn aanwezigheid. 
 

4. Zij gaf zich in 
haar woord van eer: 

'Laat mij geschieden naar uw woord'. 
Want zij had in de groet 

de echo van 
de hemel zelf gehoord. 

 
6. Geen woord van God 

zal vruchteloos 
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vergaan, verwaaien op de wind. 

'De Heer zal bij je zijn' 
wordt vlees en bloed 

hier in Maria's kind. 
 

verkondiging 
stilte 

 
lied: Magnificat van George Dyson  [1883 – 

1964]   Solo 
   (zie bijlage aan het einde) 

 

GEBEDEN 

mededelingen 

dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 

 
v: Zo bidden wij samen: 

a:  
 

 
 

 
 

 
stil gebed  

Onze Vader 

ZENDING EN ZEGEN 

slotlied: 466 O wijsheid, daal als vruchtbare taal 

   vs. 1, 3, 5 en 7  
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wegzending 

zegen, beantwoord met: 
 

 
 
orgelspel 

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

Toelichting op de 1e collecte - Wijkdoel : 
Kindertehuis  Bahay Aurora. 
Eén van de grote problemen op de Filipijnen zijn de 

vele straatkinderen. Naast straatkinderen vangt 
Bahay Aurora ook weeskinderen en kinderen met een 

verstandelijke beperking op. Naast huisvesting 
worden voeding ,onderwijs en lichaamsbeweging 
geboden. Met de aanleg van zonnepanelen is men 

bezig in eigen energie te voorzien, o.a. voor digitaal 
onderwijs. Vanuit Nederland wordt Bahay Aurora 

gesteund door Stichting Noodhulp Filipijnen. Dit is de 
3e , laatste wijkdoelcollecte die we bestemmen voor 
dit project. Vast hartelijk dank voor uw gift. 

 

Toelichting op de 2e collecte - Jong 
Protestant: Jongeren doorleven het verhaal 

van Kerst 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, 
verdeeld over  zo'n zeshonderd plaatselijke groepen, 

mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. In de KerstChallenge kruipen de 
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jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit 

het Oosten of de herders. Zo  ervaren ze het 
bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken 

ze waarom God zich verbonden heeft met  kwetsbare 
mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede 

mogelijk maakt 

 
 

Aktie Vrijheidsmail december 
 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie 
Vrijheidsmail. Indien u op deze link 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties klikt (als dat 
niet lukt kunt u de link kopiëren en in uw 
browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty 
op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar 
de actie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor 
soort actie het betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties 
herkent u aan @ stuur een mail!. Als u een actie opent ziet 
u links een toelichting over de betreffende actie. Rechts hoeft 
u alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en 
vervolgens op <verstuur mijn e-mail> te klikken. Doet u ook 
mee? 

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. 

Wijkdoel Pelgrimskerk 

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

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

Kerstchallenge 

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

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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==================================== 

Mededelingen kerkelijk bureau: 

Het kerkelijk bureau is gesloten van woensdag 22  
  december tot en met 31 december 2021. 
De collectebonnen besteld voor 21 december worden 22 
  december verstuurd. 
 

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

voorganger: drs. R. Prent 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: dhr. G. Oud 
diaken: dhr. D. Westra 
lector: mw. J.M. van Zanten 
 
De Kerstnachtdienst op 24 december vervalt. 
Op zaterdag 25 december is de Kerstdienst waarin ds. de 
   Vries om 10:30 voorgaan 
Op zondag 26 december zal er een eenvoudige viering zijn 

   o.l.v. mw. Versteeg met schriftlezing, gebed en zang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Magnificat van George Dyson [1883 – 1964]  voor 
solozang en piano  
 
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. 
 



11 

 

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. 
 

 

 

 


