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OPGANG
orgelspel
aansteken van de kaarsen
bemoediging:
o Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
o die trouw blijft tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
drempelgebed:
o Almachtige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen.
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
a Amen.
introïtus: psalm 118:1, 2 en 5

groet:
v De Heer zij met u.
a ook met u zij de Heer.

TEKST EN UITLEG
gebed
lezing uit de thora: Exodus 12:1-8 en 11-14
lied: psalm 81: 1, 3 en 5
lezing uit de profeten: Jeremia 31:31-34
lied: gezang 38: 1, 3 en 5 (Lvdk)

3 Ik zal u werven tot mijn bruid,
zo zegt de Heer, Ik zal u winnen.
Een lichte bruidstijd zal beginnen
in liefde en gerechtigheid.
Ik zal u waarlijk trouw beminnen.
Geheel mijn hart gaat naar u uit.
Ik leer u wat mijn naam beduidt.
Zo zult gij eindelijk Mijn kennen.

5 En wie Ik was voorbijgegaan,
omdat hij zelf Mij had vergeten,
zal van mijn mild’ ontferming weten.
Mijn eigen volk noem Ik voortaan
wie niet mijn volk had moeten heten.
Ik spreek u als mijn liefste aan.
Dan zegt gij stil en blij mijn naam:
mijn Bruidegom, mijn God van vrede
lezing uit het evangelie: Lucas 22:7-23 en 28-30
lied 565: 1, 2, 3 en 4
overdenking
lied 389

GEBEDEN EN GAVEN
dankzegging
voorbeden, steeds besloten met:
v Zo bidden wij samen:
a:

stil gebed, besloten met:
v God, die blijkens de kracht die in ons werkt
bij machte bent oneindig veel meer te doen dan wij
vragen of denken,
aan U komt de eer toe,
in de kerk en door Christus Jezus,
tot in alle generaties,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
a Amen.
inzameling van de gaven
1e collecte: Zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt
het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in
contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en
doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg
geholpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de
maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en
samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te
nemen.

2e collecte: Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente
Op dinsdag 21 mei start een kring over het veelkleurig werk van de Heilige Geest
door ds. Harmen de Vries in de Paaskerk. Op 9 mei vindt een
voorbereidingsavond plaats voor een kloosterweekend onder begeleiding van ds.
Gert Jan de Bruin en ds. Sieb Lanser. Twee voorbeelden uit het programma
Leren en bezinnen voor alle gemeenteleden en belangstellenden van de
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Deze collecte is onder andere
hiervoor bestemd.

DE MAALTIJD VAN DE HEER
NODIGING
TAFELGEBED

aanhef :
v De Heer zij met u.
a En met uw geest.
v Verheft uw harten.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.
lofprijzing, uitlopend op ‘Heilig’:

Heilig, hoog aanbeden, God onze Vader!
Schepper van de kosmos, geprezen zij uw Naam.
Heiligen en eng’len treden tot u nader,
eren uw luister, loven U tezaam.
Heilig, wees gezegend, Koning der volken,
die hoog in de hemel op onze zangen troont,
Vorst voor alle tijden, Gij gehuld in wolken,
heerlijke Naam, die ook de aard’ bewoont.
Heilig, wees gezegend, drievuldig’ Waarheid,
Schepper Gij, en Adem en vleesgeworden Woord!
Gij alleen zijt heilig, eeuwig is uw goedheid,
Gij zijt het Licht dat ons ten leven voert.

gedachtenis, na de instellingswoorden beaamd met:
a Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat Hij komt.
aanroeping van de Geest
GEBED DES

HEREN

v Onze Vader, die in de hemel zijt,
a uw naam worde geheiligd…
VREDEGROET

v De vrede van de Heer zij altijd met u.
a En met uw geest.
v Geef elkaar een teken van vrede.
LAM GODS
gezang 187: 1 en 2 (Lvdk)

2 Ik zal daarvoor mijn leven lang
U danken, dit gedenken:
de liefde, die ‘k van U ontvang,
U, Jezus, wederschenken.
Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart;
wanneer het in de dood verstart,
dan zijt Gij nog mijn leven.
Niets heb ik van mijzelve meer,
zie, alles wat ik ben, o Heer,
zij in uw hand gegeven.
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER
DANKZEGGING

AFSLUITING
slotlied: psalm 116:1, 3 en 6
slotlezing: Lucas 22:31-53
avondgebed
We verlaten de kerk in stilte.
De dienst wordt morgenavond voortgezet.
===============================================
voorganger: ds. H.U. de Vries
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: dhr. J.P. Haalebos
organist: dhr. D. Visser
lector: mw. J.M. van Zanten
collectant: mw. C.B.C. van Zuilekom

kerkdiensten in deze week
19 april
Goede Vrijdag:
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger:
20 april
Stille Zaterdag: Taizé-viering
aanvang 21.00 uur
voorganger: drs. P.J. Versteeg
21 april
Paasviering m.m.v. de cantorij
aanvang 10.30 uur
voorganger: ds. H.U. de Vries
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