
  

 
 
 
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 5e zondag na Epifanie 

 

 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

6 februari 2022 
 

In de cantatedienst van deze zondag wordt de 

solocantate ‘Liebe die vom Himmel stammet’ van 

G.F. Telemann ten gehore gebracht. 

 

OPGANG 

orgelspel 
aansteken van de kaarsen  
 
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 84:1 en 2 
 
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 

en laat ons zijn Naam prijzen, 
a. want zijn barmhartigheid  
 redt van de dood. 
 
kyrie/gloria: lied 299e  
(I=voorg.; II=allen; gloria staande)  

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 

gaarne doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu  
 

Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Buitenveldert 
 

Wijkkas:NL58INGB0000660904 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk 



  

TEKST EN UITLEG 
 

gebed van de zondag 

 
lezing uit de profeten: Ezechiël 36:22-27 (NBV21) 

 

lied: psalm 119:42 

 

lezing uit de brieven: Kolossenzen 3:1-17 

   (naar NBG ’51) 
 

3:1 Indien u met Christus opgewekt bent, zoek de 

dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten 

aan de rechterhand van God. 2 Bedenk de dingen 

die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want 

u bent gestorven en uw leven is verborgen met 

Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, 

die ons leven is, zult ook u met Hem verschijnen 

in heerlijkheid. 

5 Dood dan de leden die op de aarde zijn: ontucht, 

onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de 

hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 6 om 

welke dingen de toorn van God komt. 7 Daarin 

hebt ook u destijds gewandeld, toen u in die 

dingen leefde. 8 Maar nu moet ook u dit alles 

wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, 

laster en vuile taal uit uw mond. 9 Lieg niet meer 

tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn 

praktijken uitgetrokken, 10 en de nieuwe 

aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle 

kennis naar het beeld van zijn Schepper, 11 

waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, 

besneden en onbesneden, barbaar, Skyth, slaaf en 

vrije, maar alles en in allen is Christus. 

12 Doe dan aan, als door God uitverkoren 

heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 

vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid 

en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar, 

indien de een tegen de ander een grief heeft; zoals 

ook de Heer u vergeven heeft, doe ook u evenzo. 

14 En doe boven dit alles de liefde aan, dat is de 

band van de volmaaktheid. 15 En de vrede van 

Christus, waartoe u immers in één lichaam 

geroepen bent, regere in uw harten; en wees 

dankbaar. 16 Het woord van Christus wone 

rijkelijk in u, doordat u in alle wijsheid elkaar 

leert en terechtwijst, en doordat u in 

dankbaarheid met psalmen, lofzangen en 

geestelijke liederen God in uw harten lofzingt. 17 

En al wat u doet met woord of werk, doe het alles 

in de naam van de Heer Jezus, God, de Vader, 

dankende door Hem! 
 
 

Mededelingen 
 
Zoals u wellicht gemerkt heeft is het 
bloemenbusje weg. Giften voor de bloemen in de 
dienst zijn welkom op de wijkkas; rekening nr. 
NL 58 INGB 0000 6609 04 t.n.v. PGA-B, wijkkas 
Pelgimskerk, o.v.v. gift bloemen kerk. 

 
AGENDA 
 
Vr 18 feb Kannen en kruiken 

 
Vr 4 mrt Kostje gekost. 

 
voorganger: ds. H.U. de Vries 
oudering: dhr. G. Oud 
diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. J.A. Schuijt 
 
solozang: Bert ’t Hart 
viool: Ruñia ’t Hart 
cello: Kalle de Bie 
orgel: Rocus van den Heuvel 
 
Volgende week zondag gaat ds. Jacob Meinders 
om 10.30 uur voor. 



  

Toelichting op de 1e collecte: 
Werelddiaconaat; Oeganda – Goed 
boeren in een lastig klimaat 

Goed boeren in een lastig klimaat 
Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk 

van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van 

Oeganda is het droog. De regenval is steeds 

lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte 

leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je 

dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De 

Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun 

strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe 

landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. 

Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun 

oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om 

bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, 

leren houtbesparende ovens bouwen. Zo 

veranderen hele dorpsgemeenschappen en 

durven ze weer te geloven in de toekomst van hun 

dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al 

getroffen worden door klimaatverandering 

weerbaar te maken?  

Toelichting op de 2e collecte: Jeugd- 
en jongerenwerk in onze gemeente 

Voor het jeugd- en jongerenwerk staan tot deze 
zomer diverse bijeenkomsten en activiteiten 
gepland. Als de coronamaatregelen het toelaten, 
is er iedere week Kinderdienst, iedere twee weken 
een gezamenlijke Kruis-Paas Tienerdienst, is er 
basiskatechisatie en worden ouders uitgenodigd 
voor speciale vieringen (Kerk op Schoot, 
Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk). Onder 
andere voor deze activiteiten is de opbrengst 
bestemd. 

 
NIEUW - geef via de Givt-app. Te downloaden op 
uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op 
onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 
 

lied gezang 343 (Lvdk):1 en 3 

 
  

3   Water en Geest verwekten door de doop 

een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven. 

Bevrijd van zonde en vervuld van hoop 

mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven. 

 

lezing uit het evangelie: Johannes 15:1-5 

  (NBV21) 

lied 656:1 

verkondiging 

lied 834 

 
cantate ‘Liebe die vom Himmel stammet’ 

(TVWV 1:1044, Georg Philipp Telemann,1681-

1767; tekst: Matthäus Arnold Wilckens, 1704–

1759) 

 
1. Aria   

 

Liebe, die vom Himmel stammet, 

steigt auch wieder himmelan. 

Aus den Werken ist zu sehen, 

ob wir in der Liebe stehen, 

die vor Gott bestehen kann. 

 

Liefde die uit de hemel afkomstig ia 

stijgt ook weer hemelwaarts. 

Uit onze werken is te zien 

of wij staan in de liefde 

die voor God bestaan kan.  

 

2. Recitatief   

 

Die Liebe, die sich nicht in Werken offenbart, 

sich nicht durch Freundlichkeit, Geduld und 

Sanftmut zeiget, 

sich nicht mit Demut paart, 

nicht mit Erbarmen sich zum Nebenchristen 

neiget, 

nicht in Verträglichkeit 

dem, wider den man klag’t, vergiebet, 

1e collecte 2e Collecte 
Via weblink: 

tiny.cc/feb22collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/feb22collecte2 

overmaken op: 

NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse 

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

Boeren 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 31 65 
23 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. 

Jeugd en Jongerenwerk 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 



  

nicht nach Vermögen, wie Christus uns, auch so 

den Nächsten, liebet, 

ist irdisch, leer und tot.  

 

De liefde die zich niet manifesteert in werken, 

zich niet zichtbaar maakt door vriendelijkheid, 

geduld en zachtmoedigheid, 

zich niet paart aan deemoed, 

zich niet met mededogen buigt tot de 

medechristen, 

niet in verdraagzaamheid 

degene vergeeft tegen wie men een grief heeft, 

niet naar beste kunnen, zoals Christus ons, zo 

ook de naaste liefheeft, 

is aards, leeg en dood. 

 

Die wahre Lieb’ hingegen, 

die ohne dies vor Gott nicht taugen kann, 

ist recht der Vollenkommenheit und diese ziehet 

an! 

Lasst Gottes Frieden euch regieren, 

zu dem ihr auch berufen seid! 

Bezahlet Gott die Pflicht mit Dankbarkeit 

und lasst euch Christi Wort zu aller Weisheit 

führen! 

Lehrt und vermahnt euch selbst mit Psalm- und 

Lobgesängen! 

Singt Halleluja, Preis und Amen, 

und alles, was ihr tut, das tut in Jesu Namen! 

 

De ware liefde daarentegen, 

die voor God niets waard is zonder deze, 

is de band van de volkomenheid; trek deze dan 

aan! 

Laat Gods vrede u regeren, 

tot welke u ook geroepen bent! 

Betaal God met dankbaarheid hetgeen u Hem 

verplicht bent 

en laat het woord van Christus u tot alle 

wijsheid leiden! 

Leer uzelf en wijs uzelf terecht met psalm- en 

lofgezangen! 

Zing halleluja, lof en amen, 

en doe alles wat u doet in Jezus’ naam!  

 

3. Aria   

 

Herr der starken Himmelsheere, 

deiner Liebe, deiner Ehre 

danket fröhlich alle Welt. 

Uns’re Dankbarkeit und Liebe 

opfert auch, in heil’gem Triebe, 

solch ein Herz, das dir gefällt.  

 

Heer van de sterke hemelscharen, 

voor uw liefde, voor uw glorie 

dankt met blijdschap heel de wereld. 

Het offer van onze dankbaarheid en liefde 

komt ook, in een heilige drang,  

voort uit een dergelijk hart, dat U behaagt. 

 
GEBEDEN 

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

stil gebed  
Onze Vader 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied (staande): lied 653:1, 5 en 7 

 
wegzending 
zegen, beantwoord met: 
 

 
 
orgelspel 
 

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

 

 
 
 
 
 
 


