
ORDE VAN DIENST 
 tweede zondag na Epifanie 

 

Pelgrimskerkgemeente Buitenveldert 
15 januari 2023 

De dienst van deze zondag heeft een muzikaal karakter. 
Tijdens de dienst klinkt de solocantate ‘In gering- und 
rauhen Schalen’ van G.P. Telemann.  

OPGANG 

orgelspel 
aansteken van de kaarsen  
stilte 

bemoediging: 
o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft. 

drempelgebed: 
o God van alle tijden, 
 U opende de poort van de hemel 
 en liet u kennen als Vader 
 door Jezus uw geliefde Zoon te noemen 
 en uw Geest op Hem te doen neerdalen. 



a Help ons, als uw kinderen,   
 herboren uit water en Geest 
 ons in uw dienst te stellen 
 met de gaven die U ieder van ons geeft. 

introïtus:  antifoon lied 514-a (solo) 
      lied (psalm) 72: 1 en 4 (allen)  
               antifoon lied 514-a (solo) 
        
groet: 
v De Heer zij met u. 
a ook met u zij de Heer. 

inleiding op kyrië en gloria: 
v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen  
 voor de nood van de wereld  
 en laat ons zijn Naam prijzen, 
a want zijn barmhartigheid kent geen eind 

gebed 
Kyrië:  lied 301-k (I=voorganger, II=allen) 
Gloria: lied 308-a (staande) 

TEKST EN UITLEG 

gebed van de zondag 

lezing uit de profeten: Jesaja 42: 1-7 
lied 992: 1 en 2 
lezing uit de brieven: Romeinen 12: 1-6 
lied 992: 3 
lezing uit het evangelie: Matteüs 3: 13-17 
lied 992: 4 



verkondiging 

Cantate ‘In gering- und rauhen Schalen’ (TVWV 1:941) 
van Georg Philipp Telemann 
Tekst: Matthaeus Arnold Wilckens  

Aria 
In gering- und rauhen Schalen  
spielt der Perlen Silberschein.  
Wähle die, oh Mensch, zum Bilde, 
pflanz des Schöpfers güt ǵen Milde 
dir vor andern Gaben ein, 
lass, wie dort, vor Moses Strahlen,  
Demut deine Decke sein. 

In eenvoudige en ruwe schalen  
speelt zilverglans van parels. 
Kies dit, o mens, als een beeld;  
plant de gulle overvloed van de Schepper in je uit, 
in plaats van andere gaven, 
laat, zoals indertijd, voor de glans van Mozes’ 
gezicht*), nederigheid je sluier zijn.  

 *) Exodus 34: 29 

Recitatief 
Oh Eitelkeit, du kluger Sterblicher, 
wie kannst du doch so blind, wie so vermessen sein, daß 
Kunst, Verstand und Wissenschaft,  
von welchen jede dich zur Demut leiten soll,  
dich dennoch hochmutsvoll erhebt, ja aus dir selber rafft! 
Ach lass den Stolz doch deinen Sinnen nicht abgewinnen. 
Auf, wider diesen Goliath,  
der Gott zum Hohn sich gar zu viel erkühnet. 



Schau her, hie sind fünf glatte Steine, die durch des 
Glaubens Kraft ihn hart und tödlich sind. 
Drum, wenn er sich mit frechem Scheine zu deinen 
Gaben naht, so denke du dafür, du hast sie nicht von dir; 
nur aus Gottes Weisheitsmeer kommen alle Gaben her. 
Du hast sie nicht verdienet. 
Aus des Höchsten Gnade fleußt alles,  
alles, was du bist und weißt.  
Du hast sie nicht allein, dringt dein Witz auch gleich hoch 
empor, mancher eilt dir noch wohl vor.  
Du hast sie kurze Zeit, sprich, wo bleibt dein hoher Geist, 
wenn der Tod dich niederreißt!  
Zuletzt erwäg  ́ohn Unterlaß:  
Wofern du Hochmut hast, so hast du Gottes Haß.  
Gott, vor der dem nur Demut gilt,  
stürzt der Hoffahrt Dagonsbild. 

O ijdelheid, jij slimme sterveling, 
hoe kun je toch zo blind zijn, zo aanmatigend, 
dat kunst, verstand en wetenschap, die je stuk 
voor stuk tot nederigheid zou moeten nopen,  
je daarentegen hoogmoedig maakt,  
ja, je van jezelf vervreemd! 
Ach, laat de trots je toch niet van je zinnen 
beroven. Hup, tegen deze Goliath**),  
die erg veel durft om God te bespotten.  
Kijk, hier zijn vijf gladde stenen,  
die door de kracht van het geloof  
hard en dodelijk voor hem zijn. 
Dus, als hij schaamteloos jouw gaven benadert, 
denk dan bij jezelf: je hebt ze niet van jezelf; 
alleen uit de zee van Gods wijsheid komen alle 
gaven voort.  Je hebt ze niet verdiend. 



Uit de genade van de Allerhoogste vloeit alles 
voort, alles wat je bent en weet. 
Je hebt ze niet alleen, zelfs als je scherpzinnigheid 
hoog in het vaandel hebt staan, zullen sommigen 
je waarschijnlijk voor zijn. 
Je hebt het voor een korte tijd, zeg, waar is je 
opgewektheid, als de dood je neerhaalt! 
Overweeg ten slotte zonder ophouden:  
als je hoogmoedig bent, heb je Gods haat.  
God, voor wie alleen nederigheid telt, werpt trots, 
Dagons beeld**), omver.  

 **) 1 Samuel 17: 4-8; 40 

Aria 
Nicht uns, nein, nur dir allein höchste Majestät, sei Preis 
und Stärke!  
Hilf selber den Tyrannen  
aus meinem Herzen bannen,  
der über jedem Werke nicht dich,  
nur sich erhöht. 

Niet wij, nee, alleen U hoogste Majesteit,  
zij glorie en kracht! ***)  
Wilt U zelf helpen de tirannen  
uit mijn hart te bannen, 
die bij alles wat ik doe niet U  
maar enkel zichzelf verheffen. 

 ***) Psalm 115: 1 



GAVEN EN GEBEDEN 

mededelingen 

inzameling van de gaven:  
- 1e collecte voor de Diaconie: Kairos-Sabeel Nederland  
- 2e collecte voor de Kerk: PKN: Ondersteuning 
gemeenten: goed uitgerust aan de slag 

lied 692: refrein - vers 1, 3, 4, 7 - refrein 
het refrein wordt 1x voorgezongen, daarna allen 

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

stil 
gebed  
Onze Vader 

ZENDING EN ZEGEN 

slotlied: lied 1005: 1 en 3 solo; 2, 4 en 5 allen 
      refrein steeds allen 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 



 

orgelspel 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en iets te drinken. 

========================== 
Toelichting op de 1e collecte 
Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun 
geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël 
en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van 
mensenrechten en internationaal recht. En wil daarmee 
bijdragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige 
vrede tussen Israël en de Palestijnen. De 
Palestijnse bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de 
theologie van christenzionisten die bezetting en daaruit 
voortvloeiend geweld rechtvaardigt.  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 
0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kairos-Sabeel 

Toelichting op de 2e collecte  
PKN: Ondersteuning gemeenten: goed uitgerust aan de slag. 
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers 
actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op 
allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van 
diakonaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is 
verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in 
de kerk goed zijn toegerust voor hun taak. De Protestantse 
Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. 



Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen 
uitwisselen. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 
0549 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. ondersteuning gemeenten 

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

voorganger: mw. Nelly Versteeg 
organist: dhr. Bert’t Hart 
ouderling: dhr. Gerrit Oud 
diaken: dhr. Dirk Westra 
lector: mw. Sietske Langbroek 
sopraan: Caroline Stam 
blokfluit: Annika Trentepohl 
cello: Marieke Bakker 

Volgende week zondag 22-1 gaat ds. H.U. de Vries voor 
om 09.30 uur  

agenda voor komende weken

di 17-1 14.00 
Goede Herder

Bijbelkring over 
Paulus’ brief aan de 
Romeinen

wo 18-1 09.30 
Goede Herder morgengebed

wo 18-1 15.00 
Goede Herder Kannen en Kruiken



 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


