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ORDE VAN DIENST 
6e zondag na Epifanie 

 
 

Pelgrimskerkgemeente Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente 

Buitenveldert 
12 februari 2023 

 

In deze cantatedienst wordt de cantate 
‘Nimm, was dein ist, und gehe hin’ van 
Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht. 

 

Opgang 

aansteken van de kaarsen  

 

bemoediging: 

o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft, 
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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 100:1, 3 en 4 

 

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. 
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kyrie: lied 301k (I = voorg., II = allen) 
gloria: lied 302:1 en 3 (staande) 
 

Tekst en uitleg 

gebed van de zondag 

lezing uit de brieven: Efeziërs 2:1-10 
(NBV21) 

lied 117a:2  

lezing uit het evangelie: Matteüs 20:1-16 
(NBV21) 

lied 990:1, 2 en 6 

verkondiging 

 

Cantate: ‘Nimm, was dein ist, und gehe hin’ 
(BWV 144), Johann Sebastian Bach (1685-
1750) 

 

1. Koor 

 

Nimm, was dein ist, und gehe hin. 
 
Neem wat van u is en ga heen. (Mat. 20:14a) 
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2. Aria (A) 

 

Murre nicht, lieber Christ, 
wenn was nicht nach Wunsch geschicht, 
sondern sei mit dem zufrieden, 
was dir dein Gott hat beschieden; 
er weiß, was dir nützlich ist. 
 
Mopper niet, beste christen, 
als er iets niet naar wens gebeurt, 
maar wees tevreden met datgene 
wat uw God u heeft toebedeeld; 
Hij weet wat voor u nuttig is. 
 

3. Koraal 

 

Was Gott tut, das ist wohl getan, 
es bleibt gerecht sein Wille; 
wie er fängt meine Sachen an, 
will ich ihm halten stille. 
Er ist mein Gott, 
der in der Not 
mich wohl weiß zu erhalten: 
drum laß ich ihn nur walten. 
 
Wat God doet, dat is welgedaan, 
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zijn wil blijft rechtvaardig; 
wanneer Hij mijn zaken ter hand neemt, 
zal ik mij tegenover Hem stil houden. 
Hij is mijn God, 
die in de nood 
zeker in staat is mij te bewaren: 
daarom laat ik Hém slechts besturen. 
 

4. Recitatief (T) 

 

Wo die Genügsamkeit regiert 
und überall das Ruder führt, 
da ist der Mensch vergnügt 
mit dem, wie es Gott fügt. 
Dagegen, wo die Ungenügsamkeit das Urtel 
spricht, 
da stellt sich Gram und Kummer ein; 
das Herz will nicht zufrieden sein, 
und man gedenket nicht daran:was Gott tut, 
das ist wohl getan. 
 
Waar het tevreden zijn regeert 
en overal aan het roer staat, 
daar neemt de mens genoegen 
met datgene zoals God het beschikt. 
Waar daarentegen het ontevreden zijn het 
vonnis wijst, 
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daar treden smart en kommer op; 
het hart wil niet content zijn, 
en men bedenkt niet: 
wat God doet, dat is welgedaan. 
 

5. Aria (S) 

 

Genügsamkeit 
ist ein Schatz in diesem Leben, 
welcher kann Vergnügung geben 
in der größten Traurigkeit, 
denn es lässet sich in allen 
Gottes Fügung wohl gefallen. 
Genügsamkeit. 
 
Tevreden zijn 
is een schat in dit leven 
die genoegen kan schenken 
in de grootste droefheid, 
want in alles laat het zich 
Gods beschikking welgevallen. 
Tevreden zijn. 
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6. Koraal 

 

Was mein Gott will, das g’scheh allzeit, 
sein Wille ist der beste. 
Zu helfen den’n er ist bereit, 
die an ihn glauben feste. 
Er hilft aus Not, der fromme Gott, 
und züchtiget mit Maßen. 
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, 
den will er nicht verlassen. 
 
Wat mijn God wil, dat geschiede altijd, 
zijn wil is de beste. 
Hij is bereid hen te helpen 
die vast in Hem geloven. 
Hij helpt uit nood, de goede God, 
en kastijdt met mate. 
Wie op God vertrouwt, vast op Hem bouwt, 
die zal Hij niet verlaten. 
 

 

mededelingen 
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Gebeden 

 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 

Zending en zegen 

 

slotlied: lied 966:1 en 5 

 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 



9 
 

 

 

 

orgelspel 

 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u 
uw collectebijdragen kunt deponeren.  

Om ook in de komende tijd kwalitatief goede 
kerkmuziek ten gehore te kunnen brengen, 
hebben we uw ondersteuning nodig. Uw zeer 
gewaardeerde gaven zijn daarom welkom in 
een extra mandje, dat eveneens bij de 
uitgang staat.  
U kunt ook een financiële bijdrage 
overmaken naar bankrekeningnummer NL58 
INGB 0000 6609 04 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amsterdam-Buitenveldert, wijkkas 
Pelgrimskerk, o.v.v. ‘Muziek op de 
zondagmorgen’. Hartelijk dank! 

========================== 
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Toelichting op de 1e collecte 

Collecte voor noodhulp en 
rampenpreventie in Ethiopië 

Vandaag collecteren we voor noodhulp en 
rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt 
voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en 
Somalië hongersnood. Door aanhoudende, 
uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood 
en sterven dieren. Volgens de Verenigde 
Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika 
sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het 
internationale kerkelijke netwerk van Kerk in 
Actie kan met onze bijdrage water en voedsel 
uitgedeeld worden, vooral aan de meest 
kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee 
ook rampenpreventie: boeren en boerinnen 
leren vruchtbare grond vasthouden, de 
bodem irrigeren en nieuwe gewassen 
verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze 
gebruiken een weeralarm om te zien wanneer 
ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze 
andere bronnen van inkomsten (een eigen 
bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de 
oogst tegenvalt. Lees meer op 
kerkinactie.nl/ethiopie. 
U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met tikkie 1e 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 overmaken op 
rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Ethiopië 

 

Toelichting op de 2e collecte  

Communicatie in onze gemeente 

De kerk is in deze tijd geen 
vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 
doelen en ons werk daarom aktiever en soms 
ook professioneler onder de aandacht 
brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat 
ons kostbaar en waardevol is en hoe breng je 
dat over. In de jonge kerk was het trouwens 
niet anders: Paulus verzond zijn vele brieven 
over de hele toenmalige wereld. Iedere tijd 
kent weer een verschillende aanpak. Nu is 
internet een belangrijke plek waar mensen 
samenkomen en nieuwe gemeenschappen 
gaan vormen. Maar ook op andere manieren 
willen we met de mensen om ons heen 
communiceren. Met de opbrengst van deze 
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collecte worden onder andere het onderhoud 
van de website, de kosten van flyers en 
folders en onze fondsenwerving betaald. 

U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met tikkie 2e 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 over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. communicatie 

 

Paasgroeten 

Kaarten om een paasgroet naar 
gedetineerden te sturen, worden na de dienst 
uitgereikt. Het is goed om eerst de 
handleiding te lezen. Graag de beschreven 
kaarten vóór 27-2 bij Gina Visser inleveren. 
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voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B.’t Hart 
ouderling: mw. L.Meyer 

diaken: dhr. R. Freijmuth 
lector: mw. J.M. van Zanten 

zang en muziek: 
vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’ o.l.v. 

cantor Bert ’t Hart 
Ireen van Bijnen, sopraan 

Åsa Olsson, alt 
Walter Heeroma, tenor 

Ruña ’t Hart, viool 
Daniel Lee, viool 

agenda voor komende weken 

di 14-2 

14.00 

Goede 
Herder 

Bijbelkring 
over Paulus’ 
brief aan de 
Romeinen 

wo 14-2 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 

wo 15-2 

14.00 

Goede 
Herder 

Kannen & 
Kruiken 



14 
 

Marten Boeken, altviool 
Bas de Rode, cello 

Bas Vliegenthart, contrabas 
Wibren Jonkers, orgel 

 
Volgende week zondag 19-2 gaat ds. S. 

Lanser voor om 09.30 uur 
 

 

 

 

 

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 


