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Vijfde zondag van Pasen

zondag Cantate (‘Zingt’, naar Ps. 98:1)
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Protestantse wijkgemeente Buitenveldert
19 mei 2019
In deze cantatedienst, in de feestelijke periode na Pasen, wordt het sprankelende
Gloria van de Franse componist Francis Poulenc (1899-1963) ten gehore gebracht.
Poulenc schreef dit werk in 1959, tegen het einde van zijn leven.
Omdat het gloria thuishoort in het eerste deel van de eredienst, zal het centrale
muziekstuk van deze cantatedienst, anders dan we gewend zijn, reeds vrij vroeg
in de dienst ten gehore worden gebracht.

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 98: 1, 2 en 4
groet:
v De Heer zij met u!
a Ook met u zij de Heer!

inleiding op het kyrie en gloria::
v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood
van de wereld, en laat ons zijn naam prijzen,
a want zijn barmhartigheid redt van de dood.
gebed om ontferming
kyrie: lied 301k
koor: gloria (FP 177, Francis Poulenc):
1. Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Eer in den hoge aan God
en op aarde vrede voor mensen van goede wil.
2. Laudamus te
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Wij loven U, wij prijzen U,
wij aanbidden U, wij verheerlijken U,
wij zeggen U dank om uw grote heerlijkheid,
3. Domine Deus, Rex caelestis
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens,
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader,
4. Domine, Fili unigeneti
Domine, Fili unigenite, Iesu Christe,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
5. Domine Deus, Agnus Dei
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram;
Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader,
Gij die wegdraagt de zonden der wereld, ontferm U over ons,
Gij die wegdraagt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
6. Qui sedes ad dexteram Patris
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis,
quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons,
want Gij alleen zijt heilig, Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus,
samen met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

TEKST EN UITLEG
zondagsgebed
1e lezing uit de Heilige Schrift: Handelingen 4:8-12
8 Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest: Oversten van het volk en
oudsten, 9 indien wij thans in verhoor genomen worden over een weldaad bewezen
aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, 10 dan moet aan u allen en het
hele volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de
Nazoreeër, die u gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat
door die naam deze hier gezond voor u staat. 11 Dit is de steen, door u, de
bouwlieden, versmaad, die tot hoeksteen is geworden. 12 En de behoudenis is in
niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen
gegeven waardoor wij moeten behouden worden.
2e lezing uit de Heilige Schrift: Johannes 14:1-3, 12-14, 28
14:1 Jullie hart moet niet ontsteld raken. Geloof in God; geloof ook in Mij. 2 In het
huis van mijn Vader zijn vele woningen; indien niet, zou Ik het jullie gezegd
hebben. Want Ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. 3 En als Ik heengegaan
ben en jullie een plaats bereid heb, kom Ik weer en zal Ik jullie tot Mij nemen,
opdat waar Ik ben ook jullie zijn.
12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg jullie, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal
hij ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat
jullie ook vragen zullen in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon
verheerlijkt wordt. 14 Indien jullie Mij iets vragen in mijn naam, Ik zal het doen.
28 Jullie hebben gehoord dat Ik tot jullie gezegd heb: Ik ga heen en kom tot jullie.
Indien jullie Mij liefhadden, zou jullie je verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga,
want de Vader is meer dan Ik.
lied 339a
overdenking
stilte
lied 665: 1 t/m 4

GAVEN EN GEBEDEN
mededelingen
inzameling van de gaven
- 1e collecte Edukans
Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze
stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij
geloven dat talent niet verloren mag gaan en werken daarom elke dag samen
met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs.

- 2e collecte Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze
wijkkas. De bestemming is onder andere voor onze website, de liturgieën,
zomer/winterprogramma, vergaderkosten etc. Mogen wij u alvast heel hartelijk
danken voor uw gift?
* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst.
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met:
v Zo bidden wij samen:
a:

stil gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
slotlied: lied 648
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
=============================================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
voorganger: ds. H.U. de Vries
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: dhr. A. Lodder
diaken: dhr. R. Freijmuth
lector: mw. J.M. van Zanten
collectant: mw. H.M. Zweers
koor: vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’ o.l.v. Bert ‘t Hart
solisten en instrumentalisten:
Ireen van Bijnen sopraan

Rocus van den Heuvel piano
Bert 't Hart cantor - organist
Collecte die bij de uitgang
Om ook in de komende tijd kwalitatief goede kerkmuziek ten gehore te kunnen
brengen, hebben we uw ondersteuning nodig. Uw zeer gewaardeerde gaven zijn
welkom in de extra collecte die bij de uitgang gehouden wordt. U kunt ook een
financiële bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL58INGB 000 066
0904 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam-Buitenveldert, wijkkas
Pelgrimskerk, o.v.v. ‘muziek op de zondagmorgen’. Hartelijk dank!
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
De actie op zaterdag 13 april jl. heeft 4.280 kilo aan kleding en huishoudtextiel
opgeleverd! De organisatoren van de inzameling danken alle kledinggevers van
harte voor hun bijdragen. De kleding wordt op soort en kwaliteit gesorteerd,
zomerkleding gaat naar markten in Afrika en winterkleding wordt in Oost-Europa
als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt gerecycled. De
geldelijke opbrengst van Sam’s Kledingactie wordt dit jaar gebruikt voor
noodhulp en wederopbouw van tien dorpen op Sulawesi, Indonesië.

agenda voor komende week
21/05
22/05
23/05
24/05

15.00
Paaskerk
9.00
Goede Herder
20.00
Paaskerk
15.00
Pelgrimskerk

Gemeente vergadering
oec. morgengebed
Gemeente vergadering PGA-B
Kannen en kruiken

