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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: lied 25c 
 
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 

 
gebed van de zondag 

lezing uit de psalmen: Psalm 25:1-15 (naar HSV) 

 



1 Een psalm van David. 
 
Tot U, HEER, hef ik mijn ziel op, aleph 
2 mijn God, op U vertrouw ik;  beth 
laat mij niet beschaamd worden, 
laten mijn vijanden niet over mij juichen. 
3 Ja, allen die U verwachten, worden 
niet beschaamd;     gimel 
beschaamd worden zij die zonder reden 
trouweloos handelen. 
 
4 HEER maak mij uw wegen bekend,  daleth 
leer mij uw paden. 
5 Leid mij in uw waarheid en leer mij, he, waw 
want U bent de God van mijn heil; 
U verwacht ik de hele dag. 
6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, en uw 
gunstbewijzen,    zain 
want die zijn van eeuwigheid. 
7 Denk niet aan de zonden van mijn jeugd en aan 
mijn overtredingen;    cheth 
denk aan mij naar uw goedertierenheid, 
omwille van uw goedheid, HEER. 
 
8 Goed en waarachtig is de HEER,  teth 
daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. 
9 Hij doet zachtmoedigen wandelen in  
het recht,      jod 
Hij leert zachtmoedigen zijn weg. 
10 Alle paden van de HEER zijn goedertierenheid 
en trouw      kaph 



voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in 
acht nemen. 
11 Omwille van uw Naam, HEER,  lamed 
vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. 
 
12 Wie is de man die de HEER vreest? mem 
Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. 
13 Hijzelf zal in voorspoed vertoeven, nun 
en zijn nageslacht zal het land beërven. 
14 Vertrouwelijk gaat de HEER om met wie Hem 
vrezen,      samech 
en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 
15 Mijn ogen zijn voortdurend gericht  
op de HEER,     ain 
want Hij doet mijn voeten uitgaan uit het net. 
 
lied: psalm 25:1 en 7 

lezing uit de brieven: Romeinen 8:31b-39 
(NBV21) 

lied 902:1 

verkondiging 

stilte 
 
koor: ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ (BWV 150),  
J.S. Bach (1685-1750) 
 
1. sinfonia 

 



2. koor 
 
Nach dir, Herr, verlanget mich, 
mein Gott, ich hoffe auf dich. 
Laß mich nicht zu Schanden werden, 
daß sich meine Feinde nicht freuen über mich. 
 
Naar U, Heer, verlang ik, 
mijn God, ik hoop op U. 
Laat mij niet te schande worden, 
dat mijn vijanden zich niet over mij verheugen. 
(Ps. 25:1-2) 
 
3. aria (S) 
 
Doch bin und bleibe ich vergnügt, 
obgleich hier zeitlich toben 
Kreuz, Sturm und andre Proben: 
Tod, Höll’ und was sich fügt. 
Ob Unfall schlägt den treuen Knecht, 
Recht ist und bleibet ewig Recht. 
 
Toch ben en blijf ik opgewekt, 
hoewel hier voor een korte tijd 
kruis, storm en andere beproevingen tekeergaan: 
dood, hel en wat zich maar voordoet. 
Al slaat het ongeluk de trouwe knecht, 
wat recht is, is en blijft voor eeuwig recht. 
 
4. koor 

Leite mich in deiner Wahrheit 
und lehre mich, 
denn du bist der Gott, der mir hilft; 



täglich harre ich dein. 
 
Leid mij in uw waarheid 
en leer mij, 
want U bent de God die mij helpt; 
dag aan dag zie ik naar U uit. (Ps. 25:5) 
 
5. aria / terzet (A, T, B: koor) 
 
Cedern müssen von den Winden 
oft viel Ungemach empfinden, 
niemals werden sie verkehrt. 
Rat und Tat auf Gott gestellet, 
achtet nicht, was widerbellet, 
denn sein Wort ganz anders lehrt. 
 
Ceders moeten van de wind 
dikwijls veel hinder ondergaan, 
maar nooit worden ze omvergeworpen. 
Wanneer voor raad en daad op God wordt 
vertrouwd, 
sla dan geen acht op wat zich luidruchtig tegen u 
keert, 
want zijn Woord leert het heel anders. 
 
6. koor 
 
Meine Augen sehen stets zu dem Herrn; 
denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 
 
Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht; 
want Hij zal mijn voet uit het net trekken. (Ps. 
25:15) 



7. koor (ciaccona) 
 
Meine Tage in dem Leide 
endet Gott dennoch zu Freude; 
Christen auf den Dornenwegen 
kriegen [führen] Himmels Kraft und Segen. 
Bleibet Gott mein treuer Schutz, 
achte ich nicht Menschentrutz. 
Christus, der uns steht zur Seiten, 
hilft mir täglich sieghaft streiten. 
 
Mijn dagen van smart 
verkeert God ten slotte toch in vreugde; 
christenen op de doornige wegen 
ontvangen [worden voortgeleid door] hemelse 
kracht en zegen. 
Als God mijn getrouwe schutse blijft, 
dan sla ik geen acht op tegenstand van mensen. 
Christus die ons ter zijde staat, 
helpt mij dagelijks om zegevierend te strijden. 
 
mededelingen 

inzameling van de gaven:  
- 1e collecte voor de Diaconie: Kerk in Actie, 
Bouw de kerk in Syrië weer op 
- 2e collecte voor de Kerk: Eredienst en pastoraat 
in onze gemeente 
 
Gebeden  

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met: 



voorg.Zo bidden wij samen: 
allen  
 

 

stil gebed 
Onze Vader 
 
Zending en zegen 
 
slotlied: gezang 465 (Lvdk):1 en 5 

 



5 U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw’ge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 
 
wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw 
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 
Pelgrimskerkgemeente, o.v.v. ‘muziek op de 
zondagmorgen’. Hartelijk dank! 
 

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

 



Toelichting op de 1e collecte 

Kerk in Actie, Bouw de kerk in Syrië weer op. In 
Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen 
onder de armoedegrens, voor meer dan de helft 
dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw 
gezicht gekregen: van militair geweld naar een 
dramatische economische crisis. Er is nauwelijks 
aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel 
van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als 
de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in 
de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan 
mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn 
getroffen door geweld of moesten vluchten. Met 
een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de 
kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar 
mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen 
gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het 
herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat 
door de economische situatie bouwmaterialen 
schaars en duur zijn. Helpt u mee om deze 
collecte tot een succes te maken? 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Kerk in actie Syrie 

 

 



Toelichting op de 2e collecte  

Eredienst en pastoraat in onze gemeente. Als 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen 
leven en die al delend mogen geven. Daar zetten 
we ons met onze pastores gezamenlijk voor in, 
samen met u. Met onze wekelijkse vieringen en 
door om te zien naar elkaar en onze 
buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan 
deze collecte. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Eredienst en Pastoraat. 

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

 

 

 

 

 

Donderdag 22-9: tentoonstelling van Hannelieke 
van Beek over Schepping-Actueel-Klimaat in de 
St. Bavo in Haarlem, entree € 3.- Opstappen bus 
346 Strawinskylaan om 10.30 uur (evt. bij de 
VU). Inlichtingen en opgave bij Wil Kruijswijk 
(642 7703) of Janny Schuijt (644 1065) 

agenda voor komende week 

wo 21-9 9.00 
Goede Herder morgengebed 

wo 21-9 16.30 
DGH 

Kannen en kruiken 
 

do 22-9 10.30 bus 346 St.Bavo Haarlem 



voorganger: ds. H.U. de Vries 
ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: dhr. R. Freijmuth 
lector: mw. S. Langbroek 
 
koor: vocaal ensemble Linguae atque cordis 
solisten: Ireen van Bijnen, sopraan; Nelleco 
Aalders, alt; Joeri de Mol, tenor; Bert Schreuder, 
bas 
musici: Ruña ’t Hart, viool; Daniel Lee, viool; 
Kaspar Snikkers, fagot; Simon Velthuis, cello; 
Pieter Smithuijsen, contrabas; Hans de Jong, 
orgel 
cantor: Bert ’t Hart 
 
Volgende week is er een oecumenische dienst in 
de Goede Herder. De start van de dienst is om 
10.30 uur. De Wereldwinkel is aanwezig met een 
mooie collectie (vergeet niet uw portemonnee 
mee te nemen). 

 

 

 

 

Pelgrimskerkgemeente 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: scriba@pelgrimskerk.nu  
 
Wijkkas: NL58 INGB 0000 6609 04 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk 


