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In deze feestelijke dienst vieren we de 
opstanding van onze Heer. De dienst wordt 
opgeluisterd met o.a. muziek van de Franse 
Renaissancecomponist Claude Goudimel (ca. 
1514-1572). 

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: 

Antifoon: lied 640d (cantor) 
psalm 98: 1 en 2 (allen, zetting: Claude 
Goudimel) 
de antifoon wordt herhaald (cantor) 
 
groet: 

v De Heer zij met u. 
a Ook met u zij de Heer. 
 
v Laat ons de Heer om ontferming 

aanroepen 
voor de nood van de wereld  
en laat ons zijn Naam prijzen, 

a want zijn barmhartigheid  
 redt van de dood. 



 

kyrie en gloria (cantor), uit Missa ‘Il ne se 
trouve en amytié’, Claude Goudimel 

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Heer, ontferm U; Christus, ontferm U; Heer, 
ontferm U. 

 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.  

Eer in den hoge aan God 

en op aarde vrede voor mensen van goede 
wil. 

 

Laudamus te, benedicimus te, 

adoramus te, glorificamus te, 

gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam, 

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens, 

Wij loven U, wij prijzen U, 



wij aanbidden U, wij verheerlijken U, 

wij zeggen U dank om uw grote heerlijkheid, 

Heer God, hemelse Koning, God almachtige 
Vader, 

 

Domine, Fili unigenite, Iesu Christe, 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 

qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 

qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram, 

qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis; 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 

Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader, 

Gij die wegdraagt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons, 

Gij die wegdraagt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed, 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons; 

 



quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, 

tu solus altissimus, Iesu Christe, 

cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. 

Amen. 

want Gij alleen zijt heilig, Gij alleen de Heer, 

Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus, 

samen met de Heilige Geest, in de 
heerlijkheid van God de Vader. 

Amen.  

 

Tekst en uitleg 

gebed van de eerste paasdag  

lezing uit de profeten: Jesaja 43:14-21 
(NBV21) 

psalm 149:3 en 5 (zetting: Claude Goudimel) 

lezing uit de brieven: 2 Korintiërs 4:5-16 
(eigen vertaling) 

5 Wij prediken niet onszelf, maar Christus 
Jezus als Heer, en onszelf als uw slaven om 
Jezus’ wil. 6 Want het is de God die gezegd 
heeft: ‘Uit het duister zal licht schijnen!’, die 



het heeft het doen schijnen in onze harten, 
om ze te verlichten met de kennis van de 
heerlijkheid van God, schijnend in het gezicht 
van Christus. 7 Maar wij hebben deze schat 
in aardewerken potten, opdat de 
overtreffende kracht van God zou blijken te 
zijn en niet uit ons, 8 wij die in alles verdrukt 
zijn maar niet in het nauw gebracht, om raad 
verlegen maar niet radeloos, 9 vervolgd maar 
niet verlaten, neergeworpen maar niet te 
gronde gericht, 10 altijd het stervensproces 
van Jezus in het lichaam omdragend, opdat 
ook het léven van Jezus in ons lichaam 
geopenbaard wordt. 11 Want voortdurend 
worden wij – die leven – aan de dood 
overgeleverd om Jezus’ wil, opdat ook het 
léven van Jezus in ons sterfelijk vlees 
geopenbaard wordt, 12 zodat de dood 
werkzaam is in óns, maar het leven in ú. 13 
Maar aangezien wij dezelfde Geest van het 
geloof hebben overeenkomstig hetgeen 
geschreven staat: ‘Ik heb geloofd, daarom 
heb ik gesproken’, geloven ook wij, en 
daarom spreken wij ook, 14 wetend dat Hij 
die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons 
samen met Jezus zal opwekken en voor Zich 
zal stellen, samen met u. 15 Ja, alles gebeurt 
omwille van u, opdat de genade, wanneer zij 



zich wijd verspreid heeft door (de bekering 
van) steeds meerderen, de dankzegging 
overvloedig maakt, tot de eer van God. 16 
Daarom verliezen wij de moed niet; 
integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke 
mens, toch wordt onze innerlijke van dag tot 
dag vernieuwd. 

lied 752:1 en 6 

lezing uit het evangelie: Matteüs 28:1-10 
(NBV21) 

beantwoord met: ‘Alleluja’ (cantor), Marc 
Antoine Charpentier (1634-1704) 

verkondiging: ‘Een schat in aardenwerken 
potten’ 

stilte 

lied 642:1, 4 en 5 

mededelingen 

 

Gebeden 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 
v Zo bidden wij samen: 
a: lied 368f 



stil gebed  

Onze Vader 

 

Zending en zegen 

slotlied: gezang 214 (Lvdk):1, 4 en 6 

 

 

 



4 Met Hem ben ik in vrede; 
Hij noemt mij met zijn naam. 
Ik ben een van zijn leden, 
waar Hij ging kan ik gaan. 
Daar leidt Hij zelve mij, 
waar ik ben daar is Hij. 
’t Zij wereld, dood of hel, 
Hij is mijn metgezel. 
 
6 Nu brengt Hij zonder dralen 
mij aan de hemelpoort. 
In al der wereld talen 
staat daar gegrift het woord: 
wie met Hem zijn gehoond, 
die worden hier gekroond; 
wie stierven met de Heer, 
die komen hier tot eer. 
 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

 



(kort) orgelspel 

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

Toelichting op de 1e collecte 

K.i.A.: Werelddiaconaat: Moldavië. Kerk helpt 
kwetsbare mensen in Moldavië 

Vanwege de grote armoede in Moldavië 
werken veel inwoners in het buitenland. 
Kinderen en ouderen blijven vaak alleen 
achter. Kerken willen er voor deze kinderen 
en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en 
weinig actieve kerkleden. Via 
partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie 
kerkelijke gemeenten met training, advies en 
financiën bij het opzetten van lokale 
diaconale initiatieven. 

In vijf dorpen in de regio Edinet worden 
kinderen en jongeren getraind om steun te 
geven en op te komen voor eenzame en 
zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een 
hele positieve uitwerking op zowel de 
jongeren als de ouderen. De jongeren zien 
wat ze kunnen betekenen voor anderen en 
krijgen hierdoor meer gevoel van 
eigenwaarde. Ze krijgen een training en een 
deel van hen doet mee aan de 
summerschool. De ouderen krijgen 



ondersteuning en zijn blij met de aandacht 
en hulp die er is. Tegelijkertijd bieden ze 
jongeren, die opgroeien zonder ouders, een 
plek waar ze met hun verhaal terecht 
kunnen. 

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. Moldavië 

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 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. Wijkwerk 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
ouderling: dhr. G. Oud 

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

zang en muziek: 
Ruña ’t Hart, viool 
Kalle de Bie, cello 

Wibren Jonkers, orgel 
Bert ’t Hart, cantor 

agenda voor komende week 

wo 12-
4 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 



 
Volgende week zondag 16-4 begint de dienst 

om 10.00 uur. Er is nog niet bekend wie 
voorgaat. 

 

 

 

 

 


