
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN  - Cantate 

          2 mei 2021 

 

INTREDE 
 
Orgelspel: Praeludium II van Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 

Welkom  

Beginlied:  655: 1, 2, 4 en 5 

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

o:    U roept ons jong en oud bijeen 
        hoor ons als wij roepen tot u 
g:    U spreekt tot ons in de verhalen  
        Help ons begrijpen wat u van ons vraagt   
o:    U kijkt naar ons met dezelfde verwachting,  
        als wij uitzien naar u:                                                                                                                   
        zegen ons met het licht van uw ogen   
g:    Amen.  

Gebed om het licht van God             

Lied 209 
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HET WOORD 
Verhaal van de bloemen: 

Zondag Cantate met ‘zingende’ bloemen zoals violen en fluitenkruid. Witte 
vogels symboliseren de dromen van vrede. Zwart verwijst naar het 
rouwgewaad. Rood is een verwijzing naar bloed en strijd en ook symbool van 
de liefde. 

Gesprek met de kinderen (door rabbijn Soetendorp)   

Lied Sjaloom Chaverim 
(daarna kinderen naar eigen ruimte )  

Lezing  Psalm 69 (vert. Dr. J. Soetendorp, uit: Zoals gezegd is over de Psalmen,  

Phoenix, 47-48) 
(door rabbijn Soetendorp)   

Voor de dirigent: op Leliën van David. 
Help mij, o God, want het water kwam mij tot de keel.  
Ik zink weg in de kolkende poel en er is geen houvast. 
Ik kwam in de diepste diepten van ’ t water en de kolk sleurt mijn mee.  
Moe ben ik van mijn roepen, schor is mijn keel,  
verteerd zijn mijn ogen, nog wachtend op mijn God. 
Meer dan de haren op mijn hoofd zijn mijn vijanden zonder reden.  
Machtig zijn, die aan mij een eind willen maken, mijn vijanden vol leugen.  
Dat, wat ik nooit heb gestolen, dat moet ik teruggeven.  
God, Gij, Gij kent mijn onschuld.  
Mijn schuld zal voor U niet verborgen zijn.  
Laat niet teleurgesteld zijn die wachten op U, Heer, God der Machten. 
Laten door mij niet tot schande gebracht worden,  
die U zoeken, God van Israël.            

Want om U heb ik schande gedragen, bedekt de smaad mijn gezicht,  
werd ik een zonderling voor mijn broers 
en een vreemde voor de zonen van mijn moeder.  
Want vurige ijver voor uw huis heeft mij verteerd 
en de hoon van die U honen, viel over mij.  
Zo weende ik, terwijl ik mijn keel liet vasten, maar ook dat werd mij tot hoon. 
Ik maakte ’t rouwgewaad tot mijn kleed.  
Ik werd voor hen tot een spreekwoord. 
Over mij praten, zij die zitten in de poort. 
Ik ben het spotlied van die dronken zich drinken.      
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Lied 69: 1 en 3 (door lector) 
Maar ik, mijn gebed gaat naar U, o Heer in het uur van ontvankelijkheid.  
O God, waar uw trouw toch zo groot is, geef mij antwoord.  
Laat mij werkelijk uw redding zien.  
Red mij vanuit de modder, dat ik niet wegzink. 
Laat mij gered worden van mijn vijanden, van die diepste diepte van het water.  
Laat de kolk mij niet meesleuren, de oerdiepte mij niet opslokken, laat de groeve 
haar mond niet sluiten boven mij.  
Geef mij antwoord, Heer, want goed is uw trouw. 
Wend u naar mij met uw heel grote liefde. 
Verberg uw gezicht niet voor uw dienaar, want ik ben in nood. 
Geef mij gauw antwoord, laat dicht bij mijn ziel zijn haar lossing.  
Koop mij vrij, juist om mijn vijanden.  
Gij beseft wat mijn smaad is, mijn schande, mijn blos.  
Al mijn haters staan voor U.  
De schande heeft mijn hart gebroken, doodziek ben ik.  
Ik wachtte op een blijk van meeleven, maar er kwam niets; 
op troosters, maar ik vond niets.  
Zij doen vergif in mijn eten.  
Voor mijn dorst gaven zij mij azijn te drinken. 

Lied 69: 5    

Zij hun tafel voor henzelf tot een strik,  
voor die zich veilig wanen, tot een valstrik! 
Laten hun ogen duister worden en niets zien,  
een eeuwige siddering in hun lendenen!.  
Stort uw woede over hen uit, hale de gloed van uw toorn hen in,  
hun burcht zij verlaten ontzetting,  
laat niemand in hun tenten meer wonen,  
want die Gij hebt geslagen, die jagen zij op 
en om de pijn van de door U getroffenen scheppen zij op. 
Geef hun toch straf voor hun fouten,  
dat zij niet opgenomen worden in uw rechtvaardigheid.  
Zij worden uitgewist uit het boek van het leven 
en hun naam niet geschreven naast die der rechtvaardigen.  
Maar ik, arm en vol pijn – laat uw redding, o God, mij beschermen,  
dat ik de Naam van God bezing in een lied, 
Hem verhef in een danklied, dat beter is voor de Heer,  
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dan de krachtige stier met horens en hoeven.  
De armen zien het en zijn blij. 

Gij allen, die God zoekt, uw hart leeft weer op.  
Omdat  de Heer naar de ellendigen luistert, 
niet versmaadt die zich kluisteren aan Hem.  
Hem prijzen de hemel en de aarde,  
de zee en al, wat daar in kruipt, 
want God redt Tsion, Hij herbouwt weer de steden van Juda. 
Men woont er weer en heeft het als erfdeel.  
De kinderen van zijn dienaren beërven het, 
die van zijn Naam houden, wonen erin.        

Lied 69: 9  

Uitleg en verkondiging   (door rabbijn Soetendorp) 

Lied: Asma Asmáton (Lied der Liederen) 

Ti orea pou in’ i agapi mou 
me to kathimerno tis forema 
ki ena htenaki sta malia. 
Kanis den ixere pos ine toso orea. 

Kopeles tou Auschwitz  
tou Dachau kopeles 
min idate tin agapi mou? 

Tin idame se makrino taxidi 
den ihe pia to forema tis 
oute htenaki sta malia. 

Ti orea pou in’ i agapi mou 
i haidemeni apo ti mana tis 
ke t’adelfou tis ta filia. 
Kanis den ixere pos ine toso orea. 

Kopeles tou Mauthausen 
kopeles tou Belsen 
min idate tin agapi mou? 

Tin idame stin payeri platia 
m’ena arithmo sto aspro tis to heri 
me kitrino astro stin kardia. 

Hoe mooi is mijn geliefde 
met haar daagse jurk 
en een kam in haar haar. 
Niemand wist hoe mooi zij was. 

Meisjes van Auschwitz 
meisjes van Dachau 
hebben jullie soms mijn geliefde gezien? 

We zagen haar op een verre reis 
niet langer droeg ze haar jurk 
en niet een kam in haar haar. 

Hoe mooi is mijn geliefde, 
zij, verwend door haar mama 
en de kussen van haar broer. 
Niemand wist hoe mooi zij was. 

Meisjes van Mauthausen 
meisjes van Belsen 
hebben jullie soms mijn geliefde gezien? 

We zagen haar op een ijzig plein 
met een nummer op haar witte arm 
met een gele ster op haar hart. 



 

5 

Ti orea pou in’ i agapi mou 
i haidemeni apo ti mana tis 
ke t’adelfou tis ta filia. 
Kanis den ixere pos ine toso orea. 

Hoe mooi is mijn geliefde, 
zij, verwend door haar mama 
en de kussen van haar broer. 
Niemand wist hoe mooi zij was. 

Tekst: Iakovos Kambanellis 
Muziek: Mikis Theodorakis 

GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling van de  gaven   
1e collecte diaconie: EcoPeace Middle East 

EcoPeace Middle East is een milieuorganisatie in het Midden-Oosten, die al 
bijna 30 jaar het vredesproces ondersteunt door praktische samenwerking 
tussen Jordaniers, Palestijnen en Israëliërs  bij het vinden van effectieve 
oplossingen voor waterbeheer in de regio, vooral in het stroomgebied van de 
Jordaan en de Dode Zee. Zie voor meer informatie: https://ecopeaceme.org/ 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Kruiskerk, Ecopeace.  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 
link voor de 1e collecte. 
Jacob Soetendorp, Institute for Human Values.  
 eri ht op samenwerking van Isra li s   alestijnen en 
 ordani rs over de grenzen. https://www.soetendorpinstitute.org/ 

2e
 

collecte kerk: Jong Protestant: Kerk als thuisplek voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat 
zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren 
en jonge gezinnen. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen voor jeugdwerkers en andere 
vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich 
gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact 
hebben. U helpt mee door uw financiële steun. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jong Protestant.  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 
link voor de 2e collecte. 

Tijdens de collecte: improvisatie van Henk 

https://ecopeaceme.org/
https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://www.soetendorpinstitute.org/
https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
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Dankgebed en Voorbeden 
voorbeden (door rabbijn Soetendorp).............. 

afsluiting gebeden  en stil gebed (door Fokko Omta)......... 

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 1013  -  Als alle mensen vogels dromen  
 
Zegen   (door rabbijn Soetendorp)   

Jebarèchecha Adonai we jisjmerè ha … 

antwoord:  Amen (gesproken) 
 
 
Orgelspel: Sonate IV deel 49 (Allegro maestoso e vivace) 

 van Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 
Bij mooi weer, wie weet,  ontmoeting buiten op anderhalve meter,  

met koffie, thee of limonade. 
 
 
Aan deze dienst werkten mee:     

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
organist: 

lector: 
deurontvangst/plaatsaanwijzer: 

“collecteren”: 
lay-out orde van dienst: 

kopiëren orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid- en beeldtechniek: 

Ds Fokko Omta en Rabbijn Awraham  Soetendorp 
Saskia de Jong 
Cor Omta 
Henk Trommel 
Philip Brink   
Annemie van Hamel en Leni Kieft 
Anita Pfauth 
Marleen Oostlander 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Henk van der Meulen 

 


