
 

 

 
 
 
 

“HOEZO ONGELOVIG?” 
16 APRIL 2023 

 

INTREDE 

Orgelspel: Jesus, meine Zuversicht van Johann Christoph Oley (1738-1789) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 632 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en    

         gegeven”, tekst Huub Oosterhuis,  

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:   die trouw is in eeuwigheid  
g.  en nooit loslaat wat Zijn hand begon.  

o.  Deze dag is een geschenk.  
g.  We loven God, verheugd om het leven.  
o.  Laten we elkaar groeten in vrede   
g.  met licht dat opwekt en verbindt,  Amen. 

lied: 287, vers 1 en 5  “Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met  
          vrede”                      (we  gaan zitten) 

Kyriegebed  

Woord ten leven: “Opstaan” 

Glorialied:  634 “U zij de glorie”  
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HET WOORD 
Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  Zijn Geest in ons midden. 
v.  (…)  

Verhaal en lied voor en met de kinderen (kinderlied ook op de beamer)  

Het verhaal van de bloemen: 
Kijken en niet zien, 
versluierd door onwil, 
niet willen geloven, 
tastend herkennen: 
leven 
in lijden en dood. 

Vijf rode bloemen tussen de witte verwijzen naar de vijf wonden van Jezus. 
Overgenomen uit: Brugge, Bloemen geven zin. Uitgeverij Lannoo- Kok, Tielt/ Kampen- 2002 

Lezing: Johannes 20: 19 - 31 

Lied 642: vers 1,2,7 en 8 “Ik zeg het allen, dat Hij leeft”,  

Overdenken  

Lied: “Zingen in zonlicht” (mel. 257 uit het oude rode liedboek - “Halleluja, 
eeuwig dank en ere”) 

1. Wil ons in het vroege licht verschijnen, als de nacht nog om ons hangt.  
Doe de nevel van de vrees verdwijnen, die ons droeve hart bevangt.  
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen, in geloof en ongeloof tezamen.  
Dat wij zien door tranen heen:  Opgestane, U alleen. 

2. Wees dan als een wonder in ons midden, al zijn alle deuren dicht.  
Dat wij in ons luisteren en bidden speuren naar uw aangezicht.  
Troost ons met de tekens van Uw lijden,  
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:  
op de eerste dag ontwaakt in de droom, die levend maakt. 

3. Ga ons voor naar waar U bent begonnen in het heuvelland van hoop,  
waar wij door Uw roepstem zijn gewonnen. Richt daar onze levensloop.  
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven;  
doe ons diep en duizendvoudig leven.  
Vleugels van uw vredegroet dragen ons, U tegemoet.   
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GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Kerkwebradio  

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 direct een bedrag (online) overmaken 

tikkie 1e collecte  Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 

INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. kerkweb  

2e rondgang kerk: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente 

Ook voor de komende periode staan er voor het jeugd en jongerenwerk veel 

vele activiteiten op stapel: naast de crèche en Kerk op Schoot voor de 

jongsten kunnen we denken aan kinderdiensten, Kliederkerk, het verzorgen 

van tienerdiensten, een theaterweekend voor jongeren, het geven van 

basiskatechisatie, het organiseren van een Taizéreis, 

scholenwerk, bezoek aan twintigers en het plaatselijk 

studentenwerk (op Uilenstede) vanuit de Taakgroep 

Jeugd-, Jongeren en Studentenwerk (JJS), en voor dit 

alles de verzorging van de PR. Voor velen, ook voor 

ouders, betekent dit een kennismaking met 

bijbelverhalen en het leren ontdekken van de waarde 

van het geloof. De opbrengst van deze collecte is bestemd ter ondersteuning 

en ontwikkeling van deze initiatieven.  U kunt direct een bedrag (online) 

overmaken met  tikkie 2e collecte  Of u kunt uw gift over maken op 

rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugd- en jongerenwerk. 

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 op een liedmelodie 

https://tikkie.me/pay/PGAB/pSMiUXuGdiskHTgZWXwbg
https://tikkie.me/pay/PGAB/va5pFhDQzWTuT3nGjPTNVV
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden 
Na ‘… vanuit geloof in de toekomst…’ volgt 368f: 

 

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. 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 608: “De steppe zal bloeien” (tekst Huub Oosterhuis), 

Tekst voor onderweg (Huub Oosterhuis) 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

 
Orgelspel: Fuga in C-Dur (BWV 564) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

tienerdienst:  
lector: 

collecte:  
deurontvangst: 

kopiëren en lay-out orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

Pastor Ria Keijzer – Meeuwse te Bolnes  
Rudie van Balderen 
Jellie Snijders 
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Liesbeth en Gert-Jan 
Marleen Jongeneel 
Lena de Man 
Gepke de Bruijn en Annemie van Hamel 
Leni Kieft en Tine de Lange, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta en Henk van der Meulen 
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