
 
 

 
 

 
 
 

 

DERDE ZONDAG VAN  PASEN 
- OPGESTAAN EN ONS VERSCHENEN - 

HEILIG AVONDMAAL 
23 april 2023 

INTREDE 

Orgelspel: ’Koraal-voorspelen over de melodieën  van Psalm 8 en 134 van Johan 
Christoph Oley (1738-1789) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): Psalm 33  vers 1 en 2 ‘Kom nu met zang en roer de snaren’ 

Bemoediging en drempelgebed   
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:     In uw licht staan wij onwennig. 
g:     Wie zijn wij dat Gij ons roept? 
o:     Maak ons vindbaar voor uw liefde 
g:      en rust ons toe tot de dienst van barmhartigheid. Amen. 
Vervolg intochtslied: Psalm 33 vers 8  ‘Wij wachten stil op Gods ontferming’ 

        (daarna gaat de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed 
Kyrie en Gloria: lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’ 
 

HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer met U allen 
a. Zijn vrede met u. 

Met de kinderen, en zingen Lied ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’  (EL 262)     
(zie op de beamer)  
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Het verhaal van de bloemen. Brood en vis tussen rode bloemen, afgeschermd met 
een doek om ‘zien en niet zien’ te verbeelden. Bij het uitdelen van brood en vis 
herkennen de leerlingen Jezus. Rood is de kleur van de Geest. 
 
Eerste lezing: Jesaja 43,1-7 (vertaling: Klaas Holwerda) 
1 Maar nu, 

zo spreekt de Ene, 
die jou schiep, Jakob, 
die jou vormde, Israël: 
vrees niet, 
want ik koop je vrij, 
ik roep je bij je naam, 
je bent van mij. 

2 Moet je door het water gaan: 
ik ben met je; 
of door rivieren: 
ze overspoelen je niet. 
Moet je door het vuur gaan: 
het verteert je niet, 
de vlam schroeit je niet. 

3 Want ik, de Ene, ben je God, 
de Heilige van Israël is je bevrijder. 
Ik gaf Egypte als onderpand voor jou, 
Nubië en Saba in jouw plaats. 

4 Òmdat je kostbaar bent in mijn ogen, 
je eerwaardig bent en ik je liefheb, 
geef ik de mensheid in jouw plaats, 
volken in plaats van jouw leven. 

5 Vrees niet, 
want ik ben met je. 
Uit het oosten laat ik je nazaten komen, 
uit het westen verzamel ik je. 

6 Ik zeg tot het noorden: geef hier, 
en tot het zuiden: houd niet achter, 
laat komen mijn zonen van ver, 
mijn dochters van de rand van de aarde, 

7 al wat bij mijn naam geroepen wordt: 
tot mijn eer schep en vorm, ja maak ik het. 

Lied 16a  (met refrein II) ‘Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven’ 
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Tweede lezing: Johannes 21,1-14 (vertaling: Klaas Holwerda) 
1 Daarna vertoonde Jezus zich weer aan de leerlingen 

bij de zee van Tiberias. 
Hij vertoonde zich zo. 

2 Simon Petrus, Thomas genaamd Didymus (Tweeling), 
Nathanaël uit Kana in Galilea, die van Zebedeüs 
en nog twee anderen uit zijn leerlingen waren bijeen. 

3 Zegt Simon Petrus tot hen: 
 Ik ga weg om te vissen. 
Zeggen ze hem: 
 Ook wij gaan met jou. 
Ze gingen weg 
en stapten de boot op. 
Die nacht vingen ze niets. 

4 In de vroege morgen 
kwam Jezus op de oever staan. 
De leerlingen evenwel wisten niet dat het Jezus was. 

5 Dan zegt Jezus tot hen: 
 Kinderen, heb je er niet iets te eten bij? 
Ze antwoordden hem: 
 Nee. 

6 Hij zei tot hen: 
 Werp het net aan de rechterkant van het schip uit 
 en je zult vinden. 
Ze wierpen (het) 
en hadden niet meer de kracht om het op te trekken 
vanwege de menigte vissen. 

7 Dan zegt de leerling van wie Jezus hield tot Petrus: 
 Het is de Heer. 
Met dat Simon Petrus hoorde: 
 ‘het is de Heer’, 
 sloeg hij zijn bovenkleed om 
 -want hij was naakt- 
 en wierp zich in de zee. 

8 De andere leerlingen kwamen met het bootje 
-ze waren niet ver van het land, ongeveer tweehonderd el- 
en sleepten het net met de vissen. 

9 Toen ze (er) af stapten, het land op, 
zagen ze een kolenvuur liggen 
met daarop vis en brood. 

10 Zegt Jezus tot hen: 
 Breng (wat) van de vis die je nu gevangen hebt. 

11 Simon Petrus ging (er) op 
en trok het net het land op, 
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vol grote vissen, honderddrieënvijftig, 
en al waren het er zoveel, 
het net scheurde niet. 

12 Zegt Jezus tot hen: 
 Kom ontbijten! 
Niemand van de leerlingen durfde hem te vragen: 
 Jij, wie ben je? 
Ze wisten: het is de Heer. 

13 Jezus komt, 
neemt het brood  
en geeft het hen. 
Evenzo de vis. 

14 Nu voor de derde keer vertoonde Jezus zich aan de leerlingen, 
gewekt uit de doden. 

 
Lied 339a  
 
 
 
 
 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel en Lied: 643  vers 1, 2, 5, 7 en 9 

 

GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Stichting Stap Verder. Stap Verder is een plek 

waar mensen kennis en informatie kunnen halen over de 
Nederlandse samenleving. De missie van Stap Verder is dat 
bewoners van Amsterdam Zuidoost tot hun recht komen, dat 
zij toegang krijgen tot kennis die zij nodig hebben om een 
menswaardig bestaan op te bouwen. Nederland heeft de 
Verklaring van de rechten van de mens ondertekend. Maar het 
is niet altijd gemakkelijk om in Nederland je rechten te krijgen. 
Dat geldt zowel voor bewoners die in Nederland geboren en getogen zijn, als voor 
nieuwkomers.  
      -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v.  Diaconie 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap verder 

      -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/ 
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2e collecte. Eredienst en pastoraat in onze gemeente. Als 

Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruis- en 
Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit 
Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij 
zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse 
leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. 
Met onze wekelijkse vieringen en door onze financiële steun om 
vieringen in de Vreugdehof te continueren; voorts door om te 
zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw 
bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.  
      -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23    t.n.v. Prot. 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst 

      -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 
 
Dankgebed en voorbeden  
Na ‘…zo bidden wij samen…’  
bevestigen we met Lied 368f   
  
 
 
Stil gebed 

 

AVONDMAALSVIERING 
Nodiging 
Tafelgebed 
v: De Heer met u allen. 
g: Zijn vrede met u. 
v: Verheft uw harten. 
g: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v: Zegenen wij de Heer, onze God. 
g: Hem zeggen wij dank. 
v: …. 
Lied 404e ‘Sanctus en Benedictus’   
v: …. 
Lied  407b  ‘Acclamatie’  
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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v: … 
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. 

 
Vredegroet (mensen blijven zitten) 
 
Lied 408e  ‘Lam Gods’ 
 
 
 
 
 
 
 
Communie 
 
Dankzegging 

 
ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: Lied 836  vers 1, 2, 4 en 5  ‘O Heer die onze Vader zijt’  
Zegen beaamd door  allen:  

 
 
Orgelspel: Fuga in G-Dur  (BWV 550) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling, 
diaken, collecteren: 

organist: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

lay out, kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

                         Beeld- en geluidtechniek:   

ds Klaas Holwerda 
Anita Winter 
Anita Pfauth, Gerrie Mulder 
Henk Trommel 
Henk van der Meulen 
Corine Sloots 
Ria Kok-vHall en Mathilde van Leeuwen 
Marijke Dortland, Riekus en Ria Kok-vHall 
Frederika de Bock-de Bruin 
Freek de Vries en Jellie Snijders 

 


