
 
 

 
 

 
 
 

 

PAASMORGEN  
9 april 2023 

Samenzang vanaf 9.50 uur:  
Lied 630   Sta op, een morgen ongedacht 
Lied 637   O vlam van Pasen, steek ons aan 
Lied 601   Licht dat ons aanstoot in de morgen 
  

Welkom  

DEZE MORGEN 
Cantorij: ‘Come, Ye faithfull‘ R.S. Tratcher 

Come, ye faithful, raise the strain of triumphant gladness; God hath brought His Israel into joy from 
sadness; ‘Tis the Spring of Souls today, Christ hath burst His prison, and from three days sleep in 
death as a Sun hath risen. Now the Queen of seasons, bright with the day of splendor, with the royal 
feast of feasts, comes its joy to render; comes to glad Jerusalem, Who with true affection welcomes 
in unwearied  strains Jesu’s Resurrection. Neither might the gates of death, nor the tomb’s dark 
portal, nor the watchers, nor the seal, hold Thee as a mortal; But today a midst the twelve Thou didst 
stand, bestowing that Thy peace wich evermore Passeth human knowing. Alleluia! 

(De gemeente gaat staan) 
o: De Heer is waarlijk opgestaan! 
a: Halleluja! 
o: Onze hulp is van de enige Heer 
a: De eerste, de laatste en de levende, 
    de Vader, de Zoon en de Geest. 
o: Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft! 
a: Laten wij juichen en ons verheugen! 
 
Zingen: Lied 641  vers 1 en 2  ‘Jezus leeft en ik met Hem’ 

 (daarna gaat de gemeente zitten) 
Gebed 
 
Gloria: ‘Taizé’ cantorij en gemeente - Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, halleluja, 

halleluja 
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HET WOORD 
v. De Heer is met U, 
a. ook met u zij de Heer 

Met de kinderen, en zingen Lied ‘Veertig dagen onderweg’ ( zie op de beamer)  

Het verhaal van de bloemen. Nieuw leven 
De dood overwonnen 
Kleuren, geuren 
Kringloop 
Begin zonder eind 

Lezing: Exodus 14: 9-14 
 
Zingen: Psalm 118 vers 1 en 5  ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ 
 
Lezing: Johannes 20: 1-10 
 
Cantorij: ‘In alle vroegte raakt God de aarde aan’ (Dirk Zwart) 

Gemeente: refrein ‘Verheug u, halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan, met      

majesteit en jubel verrezen. Amen, amen. 

 
Lezing: Johannes 20: 11 t/m 20 
 
Zingen: Lied 645 ‘Zing  ten hemel toe’ – allen: 1, 2, 4, 6 - cantorij: 3, 5 
 
Overdenken 

Trompet en orgel:  ‘A trumpet minuet’ van Alfred Hollins 

 

ONS ANTWOORD 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. 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 
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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 uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v.  Diaconie 

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

 -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/ 

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 voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u 
live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar 
kijken.  
 -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL53 ABNA 

0549 31 65 23    t.n.v. Prot. Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk 

 -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  
Stil gebed 
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 
 
Zingen: Lied 624 vers 1, 2 en 3  ‘Christus onze Heer verrees’ 

 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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OPROEP EN ZEGEN 
Zegen  

Zingen: Lied 634  ‘U zij de glorie’ (Schulte Nordholt) 

1 U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen/ daald' een engel af, 

heeft de steen genomen/ van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

2 Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 

Hij brengt al de Zijnen/ in Zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heeren/ blijd’ en welgezind 

en zegt telkenkere: "Christus overwint" 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In Zijn godd'lijk wezen/ is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen/ in leven en in dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Trompet en orgel:  ‘Trumpet Voluntary’ van Jeremiah Clarke 

We groeten elkaar met de woorden: De Heer is waarlijk opgestaan! 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist: 
trompet: 

lector: 
kinderdienst: 

ontvangst deur: 
lay out, kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking:  
Beeld- en geluidtechniek: 

ds Roel Knijff 
Saskia de Jong 
Herma Hemminga, Rob de Jong 
Henk Trommel m.m.v. Kruiskerkcantorij 
Emile Meuffels 
Loes Oostenrijk 
Marleen Jongeneel 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Marijke Dortland, Ruud en Ank van Leeuwen 
Lida Ruitinga en Antoinette Kamsteeg 
Freek de Vries en Henk van der Meulen 
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