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In deze feestelijke dienst vieren we de opstanding van onze Heer. Uitgevoerd 

wordt de paassolocantate ‘Jachtzt, ihr Christen, seid vergnügt’ van G.P. Telemann. 

I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar is het samen zingen in de dienst niet 
toegestaan. De soliste zal de afgedrukte liedteksten zingen. U wordt dringend 

verzocht niet mee te zingen. U kunt wel zingen in uw hart of zachtjes 

meeneuriën.  

Een goede dienst toegewenst! 
 

 

OPGANG 
 
Orgelspel 

 

De brandende paaskaars wordt binnengedragen en op de standaard geplaatst 
onder het spreken van de woorden: 

 

v. Sta op en word helder, uw licht is gekomen. 
 De glorie van God zal over u lichten. 

 Hij is een mantel van licht om u heen. 

 Hij zal u noemen: niet-langer-verlaten. 

 En ’s nachts zal de maan uw licht niet meer zijn, 
 want God de Heer zal een licht voor u zijn. 

 

v.  Licht van Christus! 
a.  Heer, wij danken U. 

 



De overige kaarsen worden aan de paaskaars ontstoken. 

 
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 (solozang): psalm 149:1, 2 en 5 
 

1  Halleluja! Laat opgetogen 

een nieuw gezang de Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 

zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 

uw Koning tegemoet. 

 
2  Laat het een hoge feestdag wezen. 

De naam des Heren wordt geprezen 

met het aloude lied der vaad’ren. 
De heil’ge reien naad’ren. 

En zo danst in het morgenlicht 

heel Gods volk voor zijn aangezicht 

en slaat de harp en roert de trom 
in ’s HEREN heiligdom. 

 

5  Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 

De boze vijand is verslagen. 

Prijs ’s HEREN welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 

blinkt de luister van Gods geslacht. 

Hemel en aarde stemmen saam 

en prijzen ’s HEREN naam. 
 

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. 

 

Kyriegebed  

 

Gloria (solozang): lied 624 

 
1  Christus, onze Heer, verrees, 

halleluja! 

Heil’ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, 

halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja! 

 

2  Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, 

halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 

halleluja, 

dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 

 

3  Maar zijn lijden en zijn strijd, 

halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 

Nu is Hij der heem’len Heer, 
halleluja! 

Eng’len juub’len Hem ter eer, 

Halleluja! 

 
 

TEKST EN UITLEG 
 

Gebed van de Eerste Paasdag  
 

Eerste Schriftlezing: Marcus 16:1-8 

 

Lied (solozang): lied 637:1, 3 en 4 
 

1 O vlam van Pasen, steek ons aan, 

 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 De Zoon, voor wie het duister zwicht, 

 de Zoon is als de zon, zo licht! 

 

 



3 De oude nacht voorgoed gedood, 

 de toekomst kleurt de morgen rood; 
 ziehier hoe God vergevend is 

 en hoe zijn liefde levend is. 

 
4 Ziehier het licht van lange duur, 

 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 

 o vlam van Pasen, steek ons aan – 

 de Heer is waarlijk opgestaan! 
  

Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:12, 16-22, 51-57 (eigen vertaling) 

 
12 Als nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe 

kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van doden is? 16 

Immers, als er geen doden opgewekt worden, dan is ook Christus niet 
opgewekt. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zinloos, bent 

u nog in uw zonden. 18 Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, te gronde 

gegaan. 19 Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, 

zijn wij beklagenswaardiger dan alle mensen. 
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die 

ontslapen zijn. 21 Want omdat door een mens de dood er is, zal ook door een 

Mens de opstanding der doden er zijn. 22 Want evenals in Adam allen sterven, 
zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 

51 Zie, een geheime waarheid vertel ik u: allen zullen wij niet ontslapen, maar 

allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een 
oogwenk, bij de laatste bazuin, want men zal op de bazuin blazen en de doden 

zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en wij zullen veranderd 

worden. 53 Want dit vergankelijke moet bekleed worden met onvergankelijkheid 

en dit sterfelijke moet bekleed worden met onsterfelijkheid. 
54 En wanneer dit vergankelijke bekleed zal zijn met onvergankelijkheid en dit 

sterfelijke bekleed zal zijn met onsterfelijkheid, dan zal het woord geschieden dat 

geschreven is: ‘De dood is verslonden, opgegaan in de overwinning.’ 
55 Waar is, dood, je overwinning? Waar, dood, je prikkel? 

56 De prikkel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 57 

Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus! 

 
Lied (solozang): gezang 93 (Lvdk): 2, 3 en 4 

 

2  Als de bazuinen blazen 
Gods allerlaatst appèl, 

dan vaart een groot verbazen 

door hemel, aard’ en hel, 
dan rijzen in het licht 

de doden die nu slapen, 

en voor Gods aangezicht 

worden ook wij herschapen. 
 

3  Dit broze mensenleven, 

verloren in de tijd, 
zal God een lichaam geven 

van onvergank’lijkheid. 

Dan is geheel geschied 



het woord van den beginne: 

het doodsrijk zinkt in ’t niet; 
Gods rijk zal overwinnen. 

 

4  Als Gods bazuinen klinken 
en als het morgenrood 

te middernacht zal blinken, 

o strenge, bitt’re dood, 

waar is uw zege dan, 
waar is uw scherpe schade 

aan vrouw en kind en man, 

uw rijk van ongenade? 
 

Verkondiging 

 
Solocantate ‘Jachtzt, ihr Christen, seid vergnügt’ (TVWV 1:955, Georg Philipp 

Telemann, 1681-1767; tekst: Matthäus Arnold Wilckens, 1704-1759) 

 

1. Aria 
 

Jauchzt, ihr Christen, seid vergnügt! 

Ungeheuer, Tiger, Drachen 
hat das starke Lamm besiegt. 

Sünde, Tod und Belial,  

schliesst den aufgesperrten Rachen: 
Christus Sieg ist euer Fall. 

 

Juich, christenen, wees verblijd! 

Monsters, tijgers, draken 
heeft het sterke Lam verslagen. 

Zonde, dood en duivel,  

sluit uw opengesperde muil:  
Christus’ zege is uw val. 

 

2. Recitatief en arioso 

 
(Recitatief) Wer wollte nicht 

bei diesem frohen Schein 

in Freuden überschwenglich sein? 
Was uns zu trauren Anlaß gibet, 

entweicht, entflieht, verstiebet. 

(Arioso) Halleluja! 
 

Wie zou niet 

bij dit vrolijke licht, 

vreugdedronken willen zijn? 
Wat ons aanleiding geeft om te treuren 

wijkt terug, vlucht weg, stuift uiteen. 

Halleluja! 
 

(Recitatief) Der Sünden Schuld,  

die ich begangen habe, 



ist nicht mehr da,  

sie hat ihr Grab  
in meines Gottes Grabe. 

(Arioso) Halleluja! 

 
De schuld van de zonden  

die ik begaan heb 

is er niet meer,  

ze ligt begraven  
 

in het graf van mijn God. 

Halleluja! 
 

(Recitatief) Des Todes Schrecken 

wird auch mein Leib  
nicht ewig schmecken. 

Denn Gott wird zu den Lebenstüren 

des neuen Solyma,  

die da entschlafen sind, 
durch Jesum mit ihm führen. 

(Arioso) Halleluja! 

 
De schrik voor de dood 

zal ook mijn lichaam  

niet eeuwig smaken. 
Want God zal naar de levenspoorten 

van het nieuw Jeruzalem  

wie daar ontslapen zijn 

door Jezus met Hem meevoeren. [naar 1 Tess. 4:16b-17] 
Halleluja! 

 

(Recitatief) Der Hölle Pochen 
hat seine Macht zugleich gebrochen. 

Der Rauch der Qual,  

der aus dem Abgrund bricht, 

erstickt die Seinen nicht.  
Sobald ich aus dem Leben weiche, 

verhilft er mir  

zu seinem ew’gen Reiche, 
worauf schon hier  

mein Seelenauge sah. 

(Arioso) Halleluja! 
 

Het bluffen van de hel 

heeft zijn macht eveneens verbroken. 

De rook van de kwelling 
die uit de afgrond te voorschijn komt 

verstikt de zijnen niet meer. 

Zodra ik uit het leven wegval, 
brengt Hij mij  

naar zijn eeuwig rijk, 

waarop hier reeds  



mijn ziele-oog het uitzicht had. 

Halleluja! 
 

3. Aria 

 
O dreifach hoher Sieg! 

O mehr als tausendfache Freude! 

Nur bloss zu unsrer Fröhlichkeit 

ging Jesus alles ein. 
Drum, wer sich nicht mit ihm erfreut, 

der träget itzt allein, 

zu Belials Vergnügung Leide. 
 

O drievoudig hoge zege! 

O meer dan duizendvoudige vreugde! 
Louter slechts om ons te verblijden 

nam Jezus alles op Zich. 

Daarom, wie zich niet met Hem verheugt, 

die treurt nu alleen, 
tot genoegen van de duivel. 

 

 

GEBEDEN 
 

Mededelingen 

 
Dankgebed 

Voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 

a.  Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk. 
 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied (solozang): lied 641:1, 2 en 4 
 

1  Jezus leeft en ik met Hem! 

Dood, waar is uw schrik gebleven? 

Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 

opdat ik zijn licht aanschouw, – 

dit is al waar ik op bouw. 
 

2  Jezus leeft! Hem is het rijk 

over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 

eeuwig heersen, eeuwig leven. 

God blijft zijn beloften trouw, – 

dit is al waar ik op bouw. 
 



4  Jezus leeft! Nu is de dood 

mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 

zal de Levende mij geven, 

als ik stil Hem toevertrouw: 
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 

 

Wegzending en zegen, beantwoord met de gesproken woorden: 

 
a.  Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen  

Jezus Christus, onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel  
 

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

deponeren. Hartelijk dank! 

 
 

Wacht voor het verlaten van de kerkzaal a.u.b. op de ouderling van 

dienst, die aangeven zal welke rij aan de beurt is om weg te gaan.  
Houd bij het naar buiten gaan voldoende onderlinge afstand! 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Toelichting op de 1e collecte 

 

Kerk in Actie: een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika 
 

Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een  slechte buurt vol prostitutie, 

drugs,  diefstal,  geweld, en vuilnis. Wat komt er dan van uw kind of kleinkind 
terecht als u hem zelf ook niet kan  ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte 

vrienden en belandt hij in de criminaliteit. De moeder van  Kgaugelo, die in de 

Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-

jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was 
ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een 

Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt 

me thuiswerk. Ze leren normen en waarden via  bijbelonderwijs. Ze krijgen 
zelfvertrouwen doortheater, muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste  is: 

ze blijft de kinderen trouw totdat  ze volwassen zijn en op een goede plekzijn 

beland.  Via deze collecte kunt helpt u mee om kinderen zoals Kgaugelo zo’n 
kans te bieden! 

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Zuid-Afrika. 
 

 



Toelichting op de 2e collecte 

 
Wijkwerk 

 

Paasmorgen, opnieuw beginnen. We verwelkomen u met paasliederen en 
muziek. De opbrengst van deze collecte is voor de wijkkas en onder andere 

hiervoor besteed. Mogen wij op uw gift in deze collecte rekenen? 

 

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

 
voorganger: ds. H.U. de Vries 
ouderling: mw. S. Langbroek 

diaken mw. A.G. Visser 

lector: mw. J.M. van Zanten 

 
Zang en muziek:   

Ireen van Bijnen, sopraan 

Lucas Bernardo, viool 
Kalle de Bie, cello 

Bert ’t Hart, orgel 

 
 

 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  
 
Wijkkas rekeningnummer: 660904 
IBAN: NL58 INGB 0000 660904 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk 


