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'Ezra leest de wet', een fresco uit één van de oudste synagogen ter wereld:  
Dura Europos (Syrië) (3de eeuw AD, opgegraven in 1932). 

 
 

6 SEPTEMBER AD 2020 
 

PAASKERK AMSTELVEEN  



 
2 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

(gemeente gaat staan) 

 
Intochtslied en onze hulp: “Eeuwige, onze God” (Lied 298) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst 
 
We zingen: “Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap” 

(Psalm 126A) 

 
Met de kinderen 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Lezing: Nehemia 7:72b-8:4 en 8:5-12 
 

Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun 
steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het 
plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te ha-
len met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opge-
legd. Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aan-
wezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te 
begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op 
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het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en ie-
dereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het mo-
ment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig 
naar het boek van de wet. Ezra, de schrijver, stond op een houten ver-
hoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem, aan 
zijn rechterhand, stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maä-
seja, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbad-
dana, Zecharja en Mesullam.  
 

Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek 
opende, en op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de 
HEER, de grote God, en heel het volk antwoordde ‘Amen, amen,’ en ze 
hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de HEER. 
Vervolgens legden de Levieten Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, 
Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja de 
wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan. De Levieten lazen het 
boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo ver-
schaften ze inzicht in het gelezene. Nehemia – hij was de landvoogd –, 
Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, 
zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw 
dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk in tranen uitgebar-
sten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen: 
‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan 
uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees 
niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ De 
Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een 
heilige dag, wees dus niet bedroefd.’ Toen ging iedereen eten en drin-
ken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk 
feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. 

 
We zingen: “Grote God, Gij hebt het zwijgen” 

(Lied 317: vers 1 t/m 3) 

 
Preek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Muziek 
 
Gebeden, stil gebed besloten met: 
 
Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aar-
de. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoe-
king, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: “Nu wij uiteengaan vragen wij God” 

(Lied 423: vers 1 t/m 3) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 
 

Medewerking: 

ds. Bara van Pelt & ds. Werner Pieterse (voorgangers), Kees Elfferich (ouderling), 

Robert Klaassen (diaken), Willem Pel (voorlezer), Leo Kramer (muziek).  
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Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl , 
tel. 06 41508135 
ds. Bara van Pelt, email: baravanpelt@planet.nl , tel. 0620568648 
 
Ouderenpastor: 
Trudy Joosse, email ouderenpastor@pga-b.nl, tel. 0683354924 
Laat u ons weten als u met één van ons wilt praten of een gesprek 
op prijs stelt?  

 

Kerkdiensten vanaf 6 september in de Paaskerk  
 
Als kerkenraad zijn we blij dat de kerkdeuren van de Paaskerk vanaf  
6 september voor gemeenteleden weer iets wijder open mogen. Helaas is 
het virus nog wel onder ons en moeten we aan een aantal regels voldoen. 
Zomaar spontaan naar de kerk gaan, is er nog niet bij. Wij vragen u zich 
van te voren aan te melden. Dit is nodig omdat we in geval van besmet-
ting de lijst met aanwezige gemeenteleden moeten overleggen aan de 
GGD.  
Het aanmelden kan op twee manieren: 
- Via het mailadres koster@paaskerk-amstelveen.nl. Graag voor don-

derdag 21.00 uur. 

- Per telefoon op maandag van 10.00 – 21.00 uur, tel. nummer 06-

82409128 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:koster@paaskerk-amstelveen.nl
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Verder vragen we u uitsluitend de boven ingang van de kerk te gebruiken, 
voor mensen die gebruik moeten maken van de lift geldt uiteraard een 
uitzondering.  
Ook zingen met de hele gemeente is nog niet mogelijk. Per dienst kan 
een aantal gemeenteleden zingen, voor deze gemeenteleden zijn stoelen 
gereserveerd. Als u dit graag wilt doen, (u heeft geen goede zanger te 
zijn) wilt u dit dan bij uw aanmelding melden? 
Meer informatie vindt u in de brief die naar alle gemeenteleden van de 
Paaskerk is gegaan.  
Verder vragen we u de aanwijzingen van de mensen van de commissie 
van ontvangst en de plaatsaanwijzers op te volgen.  
Het zal allemaal misschien nog een beetje wennen zijn in het begin, maar 
we hopen en vertrouwen erop dat we op deze manier met meer gemeen-
teleden op een veilige manier kunnen vieren in de Paaskerk.   
Namens de kerkenraad, Elly Merckel-Timmer  
 

Toelichting op de 1e collecte  
 
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden 
vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerklei-
ders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dia-
loog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de 
kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor 
op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen om de kans 
op werk te vergroten, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. 
De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. 
 
U kunt uw gift overmaken op rek.nr. NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Dia-
conie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Ghana. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/tNEYj3cbrWVZYoACsnWVCZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/tNEYj3cbrWVZYoACsnWVCZ
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Toelichting 2e collecte 
 
Communicatie in onze gemeente 
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 
activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de mensen 
brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is internet een 
belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen 
gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen 
om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte wordt 
onder andere het onderhouden van de websites betaald. 
 
U kunt uw gift over maken op rek.nr. NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. communicatie. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 
collecte. 

 
 
 

Agenda Kerkdiensten  
 
6 september  ds. Werner Pieterse en Bara van Pelt 
13 september  ds. Bara van Pelt 
20 september  ds. M. Visser 
27 september  ds. B. Kozijn 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

https://tikkie.me/pay/PGAB/fgUwakpQxDU5JM8WiT1gWW
https://tikkie.me/pay/PGAB/fgUwakpQxDU5JM8WiT1gWW

