
 
 

 
 

 
 
 
 
 

EERSTE ZONDAG VAN PASEN  
4 april 2021 

INTREDE 
Orgelspel: Erschienen ist der herrliche Tag (BWV 629) van J.S.Bach 

Welkom  
o: De Heer is opgestaan! 
g:  De Heer is waarlijk opgestaan. 
o:  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 
 Laten we blij zijn, want er is licht. 
 God maakt een nieuw begin. 
g:  De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja! 
o: ….. 

Intochtslied (staande): 632: 1  (door de zanggroep) 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o:   Als ik ontwaak, dan nog ben ik bij U. 

g:   Uw hand draagt ons door de nacht. 

o:   Bij U is de bron van het leven.  

g:   In úw licht zien wij het licht. Amen. 

Vervolg intochtslied: 632: 3 (de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot U .. spreken wij  
             Heer, ontferm U – Christus, ontferm U – Heer, ontferm U.   

Glorialied 150a: 1 en 4 (door de zanggroep) 
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HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest in ons midden. 
v. (…)  

Verhaal voor de kinderen en lied  ‘De Paasmorgen’ 1 t/m5 

Het verhaal van de bloemen. De plant Saxifraga of steenbreek en de vlinder zijn 
opstandingssymbolen. Bloeiende bolbloemen, bloesemtakken en groen blad 
symboliseren het nieuwe leven. 

Bijbellezing Johannes 20: 1-18 

Zanggroep zingt lied 650: 1, 2, 3 en 4 

Bijbellezing 1 Johannes 4: 7-21 

Lied 636 (door de Zanggroep) 

Uitleg en verkondiging 

lied 838  (Zanggroep) 

  
GAVEN EN GEBEDEN 

Afscheidsvideo Trudy Joosse  
 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: 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 
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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. 

- U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

de link voor de 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/ 

- Of in klinkende munt na afloop van de dienst in een mandje bij de uitgang 

2e collecte kerk: Wijkwerk 

Schenk mij het vertrouwen 

dat er een moment zal zijn 

zoals die ochtend 

Pasen 

nieuw begin van leven 

aan dood en verdriet voorbij 

Vier Pasen mee via Kerkdienstgemist.nl. U bent live met de viering verbonden of u kunt 

op een later moment terugkijken. De collectie van vandaag is 

speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.  
- 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 Kruiskerk. 

- U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 

link voor de 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/  

-of in klinkende munt na afloop van de dienst in een mandje bij de uitgang.  

 

 
Trompet en piano: Sarabande van Jean Hubeau (1917-1992) 
 
Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ spreken wij 
  ‘God van leven en licht, maak alles nieuw‘ 

Stil gebed 

https://tikkie.me/pay/PGAB/m5sZKxe7tcfVqYeMF6XJdw
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/nWFoeLponXx4mrwP2wX2SX
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/


 

4 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks 
brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 
van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid! Amen. 

 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied 634 (door de zanggroep) 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 
 
 

  
Trompet en Orgel: “Trumpet tune’ van Henry Purcell (1659-1695)  
 
Het verlaten van de kerk gebeurt per rij, van achteren naar voren. 
Ouderling en predikant verlaten als laatsten de kerk.  
Let op de aanwijzingen van de medewerkers en houd afstand van elkaar. 

In mandjes bij de uitgang kunt u uw gaven voor de collecte geven.  

  

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 
ouderling: 
diaken: 
organist: 
Trompet: 
Zanggroep: 
leiding kinderen: 
lector: 
deurontvangst, plaatsaanwijzer: 
lay out Orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 
geluidstechniek: 
koster: 

ds. Sieb Lanser 
Anita Winter 
Cor Omta 
Henk Trommel 
Emile Meuffels 
4 gemeenteleden 
Marleen Jongeneel 
Benjamin Omta 
Leni Kieft, Gepke de Bruin 
Marijke van Reedt Dortland 
Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Henk van der Meulen en Yotam Worede 
Marian van Leeuwen 
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