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ORDE VAN DIENST 
21e zondag na Trinitatis 

 

Pelgrimskerkgemeente Amsterdam Protestantse 
wijkgemeente Buitenveldert 

13 november 2022 
 

De dienst van deze zondag, op de een-na-laatste zondag 
van het kerkelijk jaar, heeft een muzikaal karakter. 
Tijdens de dienst wordt de solocantate ‘Verfolgter Geist, 
wohin?’ van G.P. 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. 
 
drempelgebed: 

o. 
Almachtige God, 
voor U liggen alle harten open, 
alle verlangens zijn U bekend 
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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 27:1 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 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 het evangelie: Lucas 21:5-19 
 
lied: gezang 296:1 en 3 (Lvdk) 
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3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worst’ling gaande. 
Ik ben ’t, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in ’t lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 
 

lezing uit de brieven: Efeziërs 6:10-18 
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soliste en instrumentalisten: cantate ‘Verfolgter Geist, 
wohin?’ (TVWV 1:1467), Georg Philipp Telemann (1681-
1767); tekst: Matthäus Arnold Wilckens (1704-1759) 

1. Aria 

Verfolgter Geist, wohin? 
Die Macht der Dunkelheiten setzt an mich zu bestreiten 
und folgt mir wo ich bin; 
es schleicht, die alte Schlange, bis ihre List mich fange. 
 
Achtervolgde geest, waarheen? 
De macht der duisternis begint mij te bestrijden en volgt 
mij waar ik ben; 
hij kruipt voort, de oude slang, tot zijn list mij vangt. 
 
2. Recitatief 

So ist es: Gross ist die Gefahr. 
Doch unverzagt bei allem Wüten! 
Es stellet sich, dem Feinde Trotz zu bieten, 
uns ja die beste Rüstung dar; 
Wohl dem, der nur, zu seinem Leben, höret, 
was jener Streiter Jesu lehret: 
 
Zo is het: groot is het gevaar. 
Wees echter onverschrokken bij al het woeden! 
Om de vijand te trotseren 
is immers de beste wapenrusting voorhanden. 
Hem ga het goed die slechts, om het leven te behouden, 
hoort naar wat deze strijder van Jezus onderwijst: 



5 
 

 
Ihr meine Brüder, sucht in Jesu stark zu werden, 
und waffnet euch, zum Glaubensstreit, 
in seiner Stärke Tapferkeit. 
Lasst um und um an euch die Rüstung Gottes sehen, 
vor aller List des Teufels zu bestehen. 
Es heisst uns dieser Kampf nicht Fleisch und Blut 
besiegen: 
Hier sind Gewaltige und Fürsten zu bekriegen, 
die Herren dieser Welt, 
die in der Finsternis der Erden, begleitet von den bösen 
Geistern, 
die in den Lüften sind, der Herrschaft sich bemeistern. 
Derhalben lasst an euch den Harnisch Gottes spüren, 
dass, wenn euch die Versuchungszeit der einsten 
überfällt, 
ihr Wiederstand zu tun, den Kampf wohl auszuführen, 
und ob zu siegen, fähig sind. 
 
U, mijn broeders, leg u erop toe in Jezus sterk te 
worden, 
en wapen u tot de geloofsstrijd 
met de dapperheid van zijn kracht. 
Laat aan alle kanten om u heen blijken dat de 
wapenrusting van God 
standhoudt tegen elke list van de duivel. 
Er wordt ons gezegd dat deze strijd niet tegen vlees en 
bloed gericht is: 
hier is een oorlog gaande tegen geweldenaars en 
vorsten, 
de heersers van deze wereld, 
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die in de duisternis van de aarde verkeren, begeleid door 
de boze geesten 
die in de luchtlagen zijn, die zich meester maken van de 
heerschappij. 
Laat daarom aan u het harnas van God opgemerkt 
worden, 
opdat, wanneer de tijd van de verzoeking u mettertijd 
overvalt, 
u in staat bent tegenstand te bieden, de strijd goed te 
strijden, 
en aldus te overwinnen. 
 
Steht also, und umgebt mit Wahrheit eure Lenden. 
Zum Krebs erwählt Gerechtigkeit. 
An Beinen geht gestiefelt her, zum Evangelio des 
Friedens ganz bereit. 
Vor allem sucht den Schild des Glaubens anzuwenden, 
an welchem jeder Feuerschuss des Bösewichts 
verloschen muss. 
Und lasset fort und fort bei euch den Helm des Heils, das 
Schwert des Geistes, finden, 
das heisset: sucht durch Gottes Wort zu überwinden. 
 
Sta dus vast en omkleed uw lendenen met waarheid. 
Kies als borstharnas gerechtigheid. 
Ga met geschoeide benen op weg, geheel toebereid voor 
het evangelie van de vrede. 
Span u bovenal in het schild van het geloof te gebruiken, 
waartegen elk afgevuurd schot van de boze moet 
uitdoven. 
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En laat aanhoudend bij u de helm van het heil, het 
zwaard van de Geest, aangetroffen worden, 
ofwel: streef ernaar door Gods Woord te overwinnen. 
 
3. Aria 
 
So kämpfet, gerüste Krieger, mit Freuden. 
Besieget die drohenden Heere der Nacht. 
Es brülle der Drache nach allem Vermögen. 
Ein Stärke versetzt sich dem Starken entgegen; 
die himmlische stürzet die höllische Macht. 
Wir streiten in Jesu, dies Streiten ist Siegen. 
Drauf wird uns die Krone der Ehren vergnügen, 
so bald wir zum ewigen Frieden erwacht. 
 
Strijd dan, weltoegeruste krijgers, met vreugde. 
Bestrijd de dreigende legermachten van de nacht. 
Laat de draak maar brullen, zo hard als hij kan. 
Er is een kracht die de sterke tegenstander weerstaat; 
de macht van de hemel brengt die van de hel ten val. 
Wij strijden in verbondenheid met Jezus, dit strijden is 
overwinnen. 
Daarna zal de erekrans ons genoegen schenken, 
zodra wij tot de eeuwige vrede ontwaakt zijn. 
 
verkondiging 
lied: gezang 96:1, 2, 4 en 10 (Lvdk) 
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2  Niet tegen vlees en bloed 

is deze strijd gericht, 
 het is een geest die woedt, 
 een vijand van het licht. 
4  Om deze reden doet 
 Gods wapenrusting aan, 
 zodat gij als het moet 
 de vijand kunt weerstaan. 
10  En bidt dan in de Geest 
 voortdurend voor elkaar 
 God die de harten leest, 
 dat Hij u wel bewaar! 
stilte 
mededelingen 
 
Gebeden  
 
dankgebed 
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voorbeden, steeds besloten met: 
voorg. Zo bidden wij samen: 

 allen  
stil gebed 
Onze Vader 
 
Zending en zegen 
 
slotlied: gezang 298 (Lvdk) 
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2 Bazuingeschal verkondigt blij: 
’t wordt overal vernomen 
reeds komt de Heiland naderbij, 
zijn rijk zal weldra komen! 
Blijft tot het laatste toe bijeen, 
tezamen sterk en met Hem een:  
zo zult gij overwinnen. 
 
wegzending 
zegen, beantwoord met: 
 

 
orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en iets te drinken. 
=================== 
 
Toelichting op de 1e collecte 
KiA Werelddiaconaat: Golfstaten – de kracht van 
Bijbelverhalen  
 
Golfstaten: De kracht van Bijbelverhalen 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze 
maken lange werkdagen onder erbarmelijke 
omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie 
ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen 
en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen 
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zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten 
traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode 
waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. 
De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen 
betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De 
Bijbel geeft moed en kracht. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
tikkie 1e collecte 
Of 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/ 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KiA 
Golfstaten 
 
Toelichting op de 2e collecte  
 
Eredienst en pastoraat in onze gemeente 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert 
(Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we 
dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al 
delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar 
verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier 
zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. 
Met onze wekelijkse vieringen en door om te zien naar 
elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en 
liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte 
kunnen wij dit bekostigen.  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
tikkie 2 collecte 
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Of 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/ 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst & pastoraat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
voorganger: ds. H.U. de Vries 
cantor-organist: dhr. B.’t Hart 

ouderling: L. Meyer 
diaken: mw. M. Hellema 
lector: mw. S. Langbroek 

 
muzikale medewerking: 

Ireen van Bijnen, sopraan 
Paloma de Beer, hobo 

Kalle de Bie, cello 
 

agenda voor komende week 

di 15 
nov 

14.30 
Goede 
Herder 

gespreksgroe
p met Nelly 
Versteeg 

wo 16 
nov 

09.00 
Goede 
Herder 

morgengebed 

wo 16 
nov 

15.00 
Goede 
Herder 

Kannen en 
Kruiken 
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Volgende week zondag gaat ds. S. Lanser om 09.30 uur 
voor. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


