
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
WITTE DONDERDAG 

14 april 2022  19:30 uur 

 

Orgel: Herzlich tut mich verlangen van Johann Sebastian Bach 

 

TOENADERING 

Zingen Lied 826 vers 1 (allen), 2 (cantorij), 3 (allen)  

Welkom 

o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  Hoor ons aan Eeuwige God 
a:  doe ons herleven en maak ons nieuw. 
 
Lied 564b  ‘Wij roemen in ’t kruis’ 
       antifoon (1x cantorij, 1x allen), psalmvers (cantorij), antifoon(allen) 
 
Psalmgebed 
 
Psalm 66 vers 1 en 2  ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ 
 
v .   De Heer zij  met U 
a.    ook met u zij de Heer 
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ROND HET WOORD 
Gebed 

Het verhaal van de bloemen. Witte donderdag staat in het teken van dienstbaar 
zijn. De neergaande lijnen van de wilgentakken drukken dat uit. Snoeihout van de 
wijnstok, druiven, rode anemonen en matzes vormen het hart van de schikking. 
Het rood verwijst naar het bloed dat vergoten zal worden. Bron: Uffelen/ Brugge- 

Symbolische bloemsierkunst-Uitg. Zomer & Keuning- Ede 1992. 

Eerste lezing: Jeremia 31 : 31-34 
 
Lied 324  ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ 
 
Tweede lezing: Johannes 13: 1-15  
 
Lied  569 ‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’  
      Vers 1 en 2 (allen), 3 (cantorij), 4 (allen)  

Overdenken 

Lied 816  ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ 
      Vers 1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij), 4 (allen) 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Door de Kerkwebradio is het mogelijk om thuis de kerkdienst mee te kunnen 

luisteren. Dit wordt zeer op prijs gesteld door mensen die door 

ouderdom en/of ziekte niet meer naar de dienst kunnen komen. De 

diaconie stelt de benodigde kastjes gratis beschikbaar en betaalt 

ook de onderhoudskosten van de kastjes. De gebruikskosten van 

ongeveer €7,- worden zo mogelijk door de luisteraar zelf betaald. 

Om de kastjes kosteloos te blijven leveren vragen we vandaag uw 

bijdrage.  

-  U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerkweb. 

-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/ 

https://tikkie.me/pay/PGAB/aL5MEkvgpYWMWnQJZCd2KE
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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 2e collecte Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente. Eredienst en pastoraat in 

onze gemeente .Deze Stille Week, waarin we de lijdensweg en 

kruisiging van de heer Jezus Christus herdenken, is voor ons vooral 

een tijd van bezinning. Zo gaan we samen op weg van donker naar 

licht, op weg naar Pasen. Door de activiteiten die hierop zijn gericht 

willen we een plek van betekenis blijven voor mensen in Amstelveen 

en Buitenveldert. Uw gift geeft hieraan betekenis. Dank u wel.  

-U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 

31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Eredienst en Pastoraat 

-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/ 

De organist improviseert over een lied 

 
Voorbeden met  
Lied 368d 
 
 
 
 
 
 
 
tijdens de tafelbereiding Psalm 116 God heb ik lief  (allen 1.3;  cantorij 2) 

Tafelgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte’  (H.O:osterhuis/B.Huijbers)  
Cantorij  : Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd 
      toen Hij in een ver verleden werd geboren, ver van hier, 
cantorij 1: die genoemd werd: Jesjoe, Jezus, zoon van Jozef, zoon van David,  
      zoon van Jesse, zoon van Juda, zoon van Jacob, zoon van Abram, 
      zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd     

wordt, heiland, visioen van vrede, licht de wereld, weg ten leven, 
allen 2:      levend brood en ware wijnstok, die, geliefd en onbegrepen 

     werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim,  
     als een wachtwoord dóórgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal, 
     die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten,  

allen 3:      die mijn waarheid is geworden: Hem gedenk ik hier en noem ik, 
      als een dode die niet dood is, als een levende geliefde,  
           die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen, 
      helpman, reisgenoot en broeder van de allerminste mensen, 

https://tikkie.me/pay/PGAB/soJpiqjM2nanzcaqzeuBCj
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allen 4:      die ten dage dat Hij rondging door de dorpen van zijn landstreek, 
      mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar, 
      die niet steil en ongenaakbaar, niet hooghartig, als een heerser, 
         maar in knechtsgestalte leefde, die zijn leven voor zijn vrienden 
cantorij:    prijsgaf, door een vriend te verraden, die, getergd tot op het kruis, 
       voor zijn vijand heeft gebeden, die, van God en mens verlaten 
      is gestorven als een slaaf. 
allen 5:      die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden, 
      die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood, 
      die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden 
      om in mensen mens te worden, die, verborgen in zij God 
allen 6:      onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen, 
      die ons groet vanuit zijn verte, die ons aankijkt van dichtbij, 
      als een kind, een vriend, een ander, Hem gedenk ik hier, Hem noem ik 
      en beveel Hem bij je aan, als je levende geliefde, 
cantorij:    als de mens die naast je is.  

Instellingswoorden 

tijdens het delen zingt de cantorij: Bread of the world (Alan Bullard) 

Dankgebed 

DE NACHT 

Johannes 13: 21-30 

Luthers Avondgebed 

Lied 571 vers 1 en 3  ‘In stille nacht houdt Hij de wacht’ 

 
Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist: 
zanggroep: 

lector: 
ontvangst deur: 

lay out, kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

Ds Roel Knijff 
Saskia de Jong 
Cor Omta , Anita Pfauth 
Henk Trommel 
Heren van de cantorij 
Henk van der Meulen 
Ineke Norel Tineke vd Pluijm, Gerda Stapel 
Marijke Dortland, Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen,  Jellie Snijders 
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