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De dienst van deze derde zondag van de 
veertigdagentijd heeft een muzikaal karakter. 
Tijdens de dienst wordt o.a. de solocantate 
‘Quemadmodum desiderat cervus’ (‘Zoals een 
hert verlangt’) van Dietrich Buxtehude 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 
 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 25:1 en 7 

 

groet 

v De Heer zij met u. 
a ook met u zij de Heer. 
 

inleiding op het kyrie: 



v Laat ons de Heer om ontferming 
aanroepen 
a want zijn barmhartigheid redt van 
de dood. 
 

Kyrie (solozang): Kyrie uit de Missa in illo 
tempore van Claudio Monteverdi (1567-
1643): 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Heer ontferm u, Christus ontferm u, Heer 
ontferm u. 

Tekst en uitleg 

gebed van de zondag 

lezing uit het boek der Psalmen: Psalm 42:1-
6 (NBV21) 

lied: psalm 42:1 en 3 

lezing uit de brieven: Romeinen 8:18-27 
(eigen vertaling) 

18 Want ik ben van overtuiging dat al het 
lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt 
tegen de aanstaande heerlijkheid die over 
ons onthuld zal worden. 19 Want met 
reikhalzend verlangen verwacht de schepping 
de onthulling van de zonen (en dochters) van 



God 20 – de schepping immers is aan de 
zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar 
door Hem die haar daaraan onderworpen 
heeft – 21 in de hoop dat ook de schepping 
zelf van de slaafse onderworpenheid aan de 
vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de 
vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen 
van God. 22 Want wij weten dat tot heden 
toe heel de schepping in al haar delen 
gezamenlijk zucht en gezamenlijk in 
barensnood is. 
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die 
de Geest als eersteling hebben, ook wíj 
zuchten zelf in onszelf in de verwachting van 
het zoonschap: de verlossing van ons 
lichaam. 24 Want in de hóóp zijn wij 
behouden. Maar hoop die gezien wordt, is 
geen hoop, want wie hoopt er op wat hij ziet? 
25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij 
níet zien, verwachten wij het met volharding.  
26 En evenzo komt ook de Geest onze 
zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij 
zouden moeten bidden zoals het behoort, 
maar de Geest zelf pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij die 
de harten doorvorst, weet wat de intentie 
van de Geest is, omdat Hij overeenkomstig 
de wil van God voor heiligen pleit. 



lied: gezang 277:1, 3 en 5 (Lvdk) 

 

3 Wie beschrijft de paradijzen 
vol van vrede en zaligheid, 
waar de tempels Gods verrijzen 
die met parels zijn bereid, 
die de weg naar huis toe wijzen, 
gulden stralend wijd en zijd? 
 
5 Christus, zegepalm der helden, 
aan het einde van de baan, 
als het stil wordt op de velden, 
als de strijd heeft afgedaan, 



laat mij zijn bij uw getelden, 
in uw vrede binnengaan. 
 

verkondiging 

 

solozang: cantate ‘Quemadmodum desiderat 
cervus’, Dietrich Buxtehude (1637–1707) 

 

Quemadmodum desiderat cervus ad fontes 
aquarum,  
ita desiderat anima mea ad te, Deum.  
Sitivit anima mea ad te, Deum, fontem 
vivum. 
Quando veniam et apparebo ante faciem 
tuam? 
 
Zoals een hert verlangt naar waterbronnen 
zo verlangt mijn ziel naar u, God. 
Mijn ziel dorst naar u, God, de levende bron. 
Wanneer zal ik komen en verschijnen voor 
uw aangezicht? (Ps. 42:2-3) 
 
O fons vitae, vena aquarum viventium, 
quando veniam ad aquam dulcedinis tuae? 
Sitio, Domine; fons vitae es, satia me; 
sitio te, Deum vivum, sitio. 



O quando veniam et apparebo, Domine,  
ante faciem tuam?  
 
O bron van het leven, ader van levende 
wateren, 
wanneer zal ik komen tot het water van uw 
lieflijkheid?  
Ik heb dorst, Heer; U bent de bron van het 
leven, verzadig mij;  
ik dorst naar U, de levende God, ik dorst.  
O, wanneer zal ik komen en verschijnen, 
Heer,  
voor uw aangezicht? (Ps. 42:3b) 
 
Putas me. Videbo diem illam jucunditatis et 
laetitiae,  
diem quam fecit Dominus;  
exsultemus et laetemur in ea; 
ubi est certa securitas, secura tranquillitas 
et tranquilla jucunditas, jucunda felicitas, 
felix aeternitas, aeterna beatitudo  
et beata Trinitas, et Trinitatis unitas,  
et unitatis Deitas, et Deitatis beata visio –  
quod est gaudium Domini tui:  
o gaudium supergaudium, vincens omne 
gaudium. 
 



U gedenkt mij. Ik zal zien die dag van 
genoegen en vreugde,  
de dag die de Heer gemaakt heeft;  
laten wij juichen en ons verheugen in haar; 
(Ps. 118:24) 
daar waar ware onbezorgdheid is, ware rust 
en rustig genoegen, genoeglijk geluk, 
gelukkige eeuwigheid, eeuwige gelukzaligheid  
en de gelukzalige Drievuldigheid, en de 
eenheid van de Drievuldigheid,  
en de Godheid van de eenheid, en het 
gelukzalig schouwen van de Godheid – 
hetgeen is de vreugde van uw Heer: 
o vreugde die de vreugde te boven gaat, 
overtreffend elke vreugde! 
 

mededelingen 

Gebeden 

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

 



stil gebed 

veertigdagengebed (solozang): ‘O hilf, 
Christe, Gottes Sohn’ (Heinrich Schütz, 1585-
1672; tekst Michael Weiße, c. 1488-1534) 

 

O hilf, Christe, Gottes Sohn, durch dein bitter 
Leiden,  
daß wir dir stets untertan, all Untugend 
meiden,  
deinen Tod und sein Ursach fruchtbarlich 
bedenken, 
dafür, wiewohl arm und schwach, dir 
Dankopfer schenken.  
 
Help ons, Christus, Zoon van God, door uw 
bitter lijden, 
dat wij steeds U onderworpen, alles wat 
slecht is mijden, 
uw dood en de oorzaak daarvan met vrucht 
doordenken, 
en U daarvoor, hoewel wij arm en zwak zijn, 
ons dankoffer brengen.  
 

Onze Vader 

 



Zending en zegen 

slotlied: lied 756:1, 2 en 6 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

 

(kort) orgelspel 

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

Toelichting op de 1e collecte 

K.i.A.: Binnenlands Diaconaat: Omzien naar 
gevangenen in Nederland  

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen 
gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te 
zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende 
hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie 
ondersteunt diverse initiatieven in Nederland 



die omzien naar gevangen en hun partners 
en kinderen, hen bezoeken tijdens de 
detentie, maar een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. zoals bijvoorbeeld Exodus, 
partner van Kerk in Actie, die speciale 
herfstweken organiseert waar kinderen 
kostbare tijd met hun gedetineerde ouder 
kunnen doorbrengen en samen weer even 
iets van het echte gezinsleven kunnen 
ervaren. 
U kunt 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. 
Gevangenen 

Toelichting op de 2e collecte  

Wijkwerk 

De collecte van deze week is bestemd voor 
het werk in onze wijk. De opbrengst gaat 
naar de wijkkas. De bestemming is onder 
andere voor: muziek en bloemen in de kerk, 



voor zieken, het bijhouden van onze website, 
de liturgieën en folders. Laten wij allen deze 
verantwoordelijkheid op ons nemen. 
U kunt 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. Wijkwerk 

Sam’s kledingactie zaterdag 29 april 
2023 

Geef uw oude kleding een nieuwe 
bestemming! Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood, de jaarlijkse 
kledinginzameling voor het goede doel, wordt 
gehouden op zaterdag 29 april a.s. van 9.30 
tot 12.00 uur. U kunt kleding en 
schoenen (schoon en draagbaar), in gesloten 
zakken of dozen afgeven. Brillen graag apart 
inleveren. Inzamelpunten op 29 april zijn: de 
Paaskerk, Urbanuskerk, Kruiskerk, Titus 
Brandsmakerk, Augustinuskerk, De Goede 
Herder (ook voor Pelgrimskerk) 



(Buitenveldert). 
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel 
wordt in de Borana-zone in Ethiopië 
betaalbare en bereikbare zorg georganiseerd 
zodat de cijfers van moeder- en kindersterfte 
in Ethiopië nog verder worden 
teruggedrongen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

agenda voor komende weken 

di 14-3 

14.00 

Goede 
Herder 

Bijbelkring 
over Paulus’ 
brief aan de 
Romeinen 

wo 15-3 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 

wo 15-3 

16.30 

Goede 
Herder 

Kannen & 
Kruiken 



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

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: dhr. J.P. Haalebos 
lector: mw. N. Versteeg 

musici: Ruña ’t Hart, viool 
Daniel Lee, viool 

Marieke Bakker, cello 
Bert ’t Hart. cantor 

Herman Lai, organist 
 

Volgende week zondag 19-3 gaat drs. Renger 
Prent voor om 09.30 uur 

 

 


