
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VIERDE ZONDAG VAN DE 40 dagen 

        27 maart 2022 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: Canzona in d (BWV 588 - deel 1)  

van Johann Sebastian Bach (1685-1750))  

Welkom  

Beginlied:  Lied 70: 1 en 2    

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:        Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a:    die ons de aarde en elkaar heeft toevertrouwd.  
o:   Heer, onze God 
     vergeef ons al wat wij misdeden:   
        tegen elkaar,   tegen de aarde,     
     tegen U: als Bron en Schoonheid van al wat is. 

Psalmgebed voor de rechtvaardige koning (naar Psalm 72) 
Geef, o God, uw wetten aan de koning,  
uw gerechtigheid aan de koningszoon. 
Moge hij de mensen rechtvaardig besturen,  
Het arme volk weiden als een Goede Herder. 
Mogen de bergen vrede brengen aan het volk, 
en de heuvels gerechtigheid.  
Moge hij recht doen aan de zwakken, 
Redding bieden aan de armen,  
Maar de onderdrukker neerslaan .  
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Moge de koning ‘van recht en rede’ leven zolang de zon bestaat,  
Zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht.  
Moge hij zijn als milde regen, die valt op kale akkers 
als buien die de aarde vruchtbaar maken. 
 
Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien 
De vrede wereldwijd zijn, tot de maan niet meer bestaat.  
Moge zijn vrede heersen van zee tot zee, 
Van de grote Rivier tot de einden der aarde. 
( …)  
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,  
Wie zwak is en geen helper heeft.  
Hij ontfermt  zich (als een Moeder) over weerlozen en armen, 
wie arm is, redt hij het leven.  
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
 
Leve deze koning en zijn vrede.  
Laten we zonder ophouden voor hem bidden, 
hem zegen toewensen, dag aan dag.  
 
Dan zal er overvloed van koren in het land,  
zelfs op de toppen van de bergen.  
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon.  
(of als de graanvelden van Oekraïne) 
Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken 
als jong groen op heel de aarde.  
 
Moge híerom dan Uw naam worden geprezen,  
God, Altijd Aanwezige, om het recht te begunstigen 
en om het grootste wonder op aarde te laten groeien:  
verbinding en: VREDE! 

Lied 72: 1, 2, en 4  
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HET WOORD 
Verhaal van de bloemen 

De liturgische kleur voor de 4e zondag van de veertigdagentijd is roze. Het 
licht van Pasen breekt even door het sobere paars heen. Jong groen op de 
aarde. De roos is symbool voor Jezus. 

Project voor de Kinderen  

Lied: Zomaar te gaan met een stok in je hand (AwN II,6) Hanna Lam, Wim ter Burg 

1. Zomaar te gaan met een stok in je hand, 
zonder te weten wat je zult eten. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand, 
eindeloos ver is ’t beloofde land 

2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
altijd maar banger, duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
In de woestijn worden kinderen groot. 

3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs; 
straks wonen wij in het paradijs. 

Lezing: Johannes 18: 33 – 38  -  Jezus verhoord door Pilatus 
[Naar aanleiding van de aanklacht tegen Jezus,] liet Pilatus hem voor zich komen 
en vroeg hem: ‘Bent u de koning der Joden”. 
Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij 
gezegd?. ‘Ik ben toch geen Jood?’, antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw 
hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’. 
Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn 
koningschap van deze wereld was geweest, zouden mijn dienaren wel hebben 
gevochten, om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn 
koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?!’.  
‘U zegt dat ik koning ben’, zei Jezus, ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen 
om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luister 
naar wat ik zeg’. Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’.  

Lied 1013 

Uitleg en verkondiging  

Lied 942 Ik sta voor u in leegte en gemis 
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GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling van de  gaven   
1e inzameling: Diaconie Rudolphstichting en De Glind – die horen bij elkaar 

Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan de Rudolphstichting. Al 
vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van 
kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. In 1914 begon dominee 
Rudolph op het platteland met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. 
Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind.  
Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven met 
woonopvang in gezinshuizen; de ‘kracht van het gewone leven’. Kinderen 
kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap 
weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken 
aan hun toekomst.  
Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn 
onderwijs, vrijetijd en (speel)voorzieningen afgestemd 
op hun behoeften. Ondersteunt u dit belangrijke werk 
met uw gift aan de collecte? 
U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Rudolphstichting 

2e inzameling: Missionair werk kliederkerk (40 dagentijd) 
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook 
voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan 
spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van 
alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger 
ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, 
leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de 
kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien 
als vindplaats van geloof, hoop en liefde.  
U kunt direct een bedrag (online) overmaken met link 2e collecte 
U kunt uw gift ook  over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 
23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Missionair 
werk 

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/ 

Tijdens de collecte hoort u een improvisatie van onze organist... 

https://tikkie.me/pay/PGAB/5gC3QpHTTBgHd6detqqRa1
https://tikkie.me/pay/PGAB/4Rxw6bgShUSWbkoWFKmvw3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en Voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’:  Lied 25e , antifoon B (algemeen, 40dg.tijd) 

 

Stil gebed    ….  

Zingen: Onze Vader verborgen           (Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: T. Löwenthal) 
(afsluitende canon 2x. I:’doopfond-zijde’ II:’piano-zijde’)  
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 1005       

Zegen   
beantwoorden we met:               spreken of                                    

 
 

Orgelspel: Canzona in d (BWV 588 - deel 2) van Johann Sebastian Bach. 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
                               voorganger: 

        ouderling:  
diaken:    

organist: 
leiding kinderen: 

tienerdienst: 
 lector :  

deurontvangst: 
collecteren: 

lay-out orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid- en beeldtechniek: 

Fokko F. Omta 
Rudie van Balderen 
Cor Omta 
Henk Trommel 
Irene van Eenige  
Geert J en Saskia 
Marleen Jongeneel 
Gepke de Bruijn, Tine de Lange en Leni Kieft  
Lena de Man  
Marleen Oostlander 
Ruud en Ank van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Jellie Snijders 
  

 


