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Op de omslag: 'Paulus schrijft de Tessalonisenzen'  
van Jan Lievens (1607-1674) 

 
 
 
 

Van harte welkom deze zondag in de Paaskerk. 
 

Wij vragen u meteen plaats te nemen en te blijven zitten. 
 

Meezingen is helaas nog niet toegestaan, 
er wordt gezongen door een kleine groep. 

 
Zachtjes mee neuriën mag wel. 

 
Wij vertrouwen erop op deze manier een mooie 

en veilige viering te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Werner Pieterse  
Ouderling van dienst: Elly Merckel 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Tanja de Kam 
Organist: Leo Kramer  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
 
Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

(gemeente gaat staan) 
 

 
Antifoon: “Mijn ziel verlangt naar U” (Lied 711c) 

 
Er wordt gezongen: “Uit diepten van ellende” 

(Psalm 130: vers 1 en 3) 

 
Antifoon: “Mijn ziel verlangt naar U” (Lied 711c) 

 
Stilte 
 
Onze Hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Handelingen 16:19-34 
 

Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt wa-
ren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het markt-
plein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: 
‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, die een 
levenswijze verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen in-
stemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.’ Ook de verzamel-
de menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbe-
stuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen 
met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden 
gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangen-
bewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit 
bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in 
het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en 
zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden 
aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, 
zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen 
open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder 
schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open-
stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht 
dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels 
toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ De be-
waarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor 
Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Zegt 
u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ Ze antwoordden: 
‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ 
En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen 
die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen 
mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn 
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huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de ge-
vangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgeno-
ten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. 

 
Er wordt gezongen: “Stem die de stenen breekt” 

(Lied 918: vers 1 t/m 4) 

 
Schriftlezing: I Tessalonicenzen 2:1-4 
 

U weet zelf, broeders en zusters, dat ons bezoek aan u niet tevergeefs 
is geweest. Ondanks de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals 
u bekend is, in Filippi te verduren hadden, vonden we in vertrouwen op 
onze God de moed u bekend te maken met zijn evangelie. Daarvoor 
hebben we ons tot het uiterste ingespannen. Onze oproep berust niet 
op een dwaling, op oneerlijkheid of bedrog. Wij spreken alleen omdat 
God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft 
toevertrouwd – niet om mensen te behagen, maar God, die de mensen 
doorgrondt. 

 
Acclamatie: “Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven”  

(Lied 339f) 
 
Preek 
 
Muziek 
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DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
 
Gebeden, stil gebed, besloten met: 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
En leid ons niet in verzoeking,  
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 
 
Er wordt gezongen: “Zing een nieuw lied voor God de Here” 

(Slotlied 971: vers 1 en 3) 
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Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 25 oktober 2020 
  

 
 

 
 

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 contact wilt? Bel of mail 
ons gerust.  

 
 

Kaartenschrijfactie 
 
Beste mensen, vandaag vindt u in deze orde een extra bijlage in de 
vorm van een envelop met een kaart. Zoals u wellicht weet wordt 
er altijd op de laatste zondag van de maand de kaartenschrijfactie 
gehouden. Bij de koffie na de dienst, schrijven mensen dan hun 
naam op de kaarten. Deze worden verstuurd naar gemeenteleden 
die daardoor een hartelijke groet vanuit de Paaskerk ontvangen. 
Niet alleen naar oudere mensen. Men is blij verrast wanneer zij de 
kaart ontvangen. 
Nu vragen wij voor deze keer of u mee wilt doen om bijgevoegde 
kaart naar iemand te sturen waarvan u denkt dat zij/hij een be-
moediging kan gebruiken. Doet u mee?  
Jany Steur - van Harten 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Beste jongeren, 
Vanmorgen is er weer een JD12+! We gaan deze week op zoek naar 
verborgen verhalen... Welke verborgen verhalen en personen vin-
den jullie in de bijbel? We hebben onze 12+-dienst deze week met 
de jongeren van de Kruiskerk en de Paaskerk samen, de 12+ is dit 
keer om 10:00 hier in de Paaskerk. 
We zien jullie graag in onze ruimte beneden! 
 
Groeten, Rianne namens de 12+-leiding 

 

 

 

Koffieconcert zondag 25 oktober Paaskerk 12.00 uur 

Vandaag,  zondag 25 oktober 2020 geeft de organist Dirk Out een 
orgelconcert op het fraaie Leeflang/Reil orgel in de Paaskerk.  
Aanvang 12.00 uur.  Hij speelt werken van Jan Zwart: Fantasie over 
het Lutherlied, 3 koraalvoorspelen van Bach: ‘Herr Jesu Christ, dich 
zu uns wend’ BWV 655, ‘Wir glauben all’ an einen Gott, Schöpfer’ 
BWV 680, ‘Wir glauben all’ an einen Gott, Vater’ BWV 740.  Mozart: 
Gigue in G, KV 574. Van Stanley: Voluntary in a, Andante-Allegro. A 
Trumpet Minuet van Hollins en op verzoek:  Boëllmann: de Suite 
Gothique.  
Voor het bijwonen dient u zich wel te hebben opgegeven. 
De toegang is gratis, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. U kunt het concert ook volgen via kerkdienstgemist.nl 
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Bachcantate in Muzikale Vesper in Kruiskerk Amstelveen 
zondag 25 oktober 16.30 uur, ook online te volgen. 
  
Vanwege de bijzondere omstandigheden momenteel is gekozen 
voor de kleinste cantate die Bach geschreven heeft (BWV 158). De 
Vespercantorij zingt, Matthijs Mesdag is solist, een klein barokor-
kest begeleidt, Henk Trommel dirigeert, ds. Sieb Lanser is liturg. 
Er wordt gelukkig ook een live-videostream van de vesper uitge-
zonden voor al diegenen die vanuit huis de vesper willen meema-
ken. Meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl. 
  
Hoewel alles klein is aan de cantate – één viool, één hobo, één so-
list, één koraal voor het (kleine) koor – is de inhoudelijke en de mu-
zikale rijkdom groots. Wellicht is deze cantate ooit door Bach in een 
begrafenisdienst gebruikt. Centraal in alle delen staat namelijk het 
contrast tussen de hemelse vrede en het lijden op aarde, maar ook 
dat je op aarde al naar de hemelse toekomst toe kunt leven. Het 
thema van de vesper is daarom: ‘In vrede leven en sterven’. De 
(ene) viool speelt een weergaloos moeilijke en virtuoze partij in een 
verschrikkelijk hoge ligging, alsof je engelenzang uit de hemel 
hoort. De basstem laat horen hoe de vrede in je ‘aardse’ leven kan 
komen. 
 

Programma Leren en bezinnen in kringen en lezingen 
 
Voor de Coronatijd (ja deze is er geweest) is er een mooi program-
ma opgesteld met tal van activiteiten. Dit programma had de naam 
"Leren en bezinnen in lezingen en kringen" Een flyer hiervan is ook 
verstuurd met de laatste Present.  
We realiseren ons dat bijeenkomsten in aangepaste vorm doorgaan 
of helaas moeten vervallen. We doen ons best om de informatie 
over het wel of niet doorgaan duidelijk te vermelden in de Paas-

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
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kerkberichten, de Kruispuntjes en de PGAB nieuwsbrief. Bij twijfel 
kan er contact opgenomen worden met de organisator. De flyer is 
ook te vinden op de website  
https://www.paaskerk-amstelveen.nl/leren-en-bezinnen-in-
lezingen-en-kringen/ 
 
 

Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs 

Kruiskerk, 28 oktober, 25 november, 16 december 

Matteüs vertelt het goede nieuws over Jezus met een eigen joods 
geluid. Je zou hem een schriftgeleerde kunnen noemen die Jezus 
als Messias ging erkennen. 
Vanuit verschillende standpunten laat de auteur van dit evangelie 
zien dat Jezus de vervulling is van wet en profeten. We starten dit 
seizoen bij hoofdstuk 25. 
Locatie  Kruiskerk 
Datum  28 oktober, 25 november, 16 december  
Tijd  14.30 - 16.00 uur 
Leiding  ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40,  

lanser@kruiskerk-amstelveen.nl 
 
 

Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip 

Kruiskerk, 4, 11 en 25 november 

Eigentijds zondebegrip “Zelf-verloochening” is vaak aangeprezen 
als iets waartoe een Christen bereid moet zijn. Maar om welk “zelf” 
gaat het dan? Toch niet je wezenlijke “zelf”. Je moet immer je naas-
te liefhebben als je zelf. En niet: verloochenen als je “zelf”! Ook zo 
gek: volgens een bekend lied uit het Liedboek (841:3) moet je zelfs 
je “ziel” prijsgeven. Maar klopt dat wel? Ik zou juist zeggen dat je 
heel zuinig moet zijn op je ziel. Je ziel tenminste niet verkopen. 
Over dit en andere dingen gaan we het hebben. Vanwege de huidi-

https://www.paaskerk-amstelveen.nl/leren-en-bezinnen-in-lezingen-en-kringen/
https://www.paaskerk-amstelveen.nl/leren-en-bezinnen-in-lezingen-en-kringen/
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ge coronamaatregelen komen we nu op woensdag 4/11; 11/11 en 
25/11 (van 20.00 – 21.30 u.) bijeen in de Kruiskerk met max. 9 
mensen. Opgave kan nog: Fokko Omta, 06 – 30 34 60 50, 
f.omta@protestantsekerk.nl. 

 
Aktie Vrijheidsmail oktober 
Afgelopen periode hebben we geëxperimenteerd met 

het onder de aandacht brengen van mailacties als al-

ternatief voor de Aktie Vrijheidsbrief. Gelukkig hebben 

meerderen van u de mailacties van Amnesty gevonden. 

Helaas kan Amnesty bij de mailacties niet aangeven hoelang deze 

op de website blijven staan. Dat heeft ons doen besluiten om niet 

meer één actie voor u eruit te lichten. Zolang wij in verband met de 

coronamaatregelen nog niet terugkeren naar de fysieke verkoop, 

willen wij u de weg wijzen naar de mailacties zodat u zelf uw keuze 

kunt maken aan welke actie u bij wilt dragen.  

 

Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 

klikt (als dat niet lukt de link kopiëren en in uw brow-

ser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op dit 

moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op 

gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het 

betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur 

een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over 

de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres 

en woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> 

te klikken. Doet u ook mee? 

 

 

 

mailto:f.omta@protestantsekerk.nl
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Toelichting op de 1e collecte  
 
Stap Verder 
In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationalitei-
ten. De helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken 
geen Nederlands en verdwalen in het woud van instanties. Midden 
in de Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Ver-
der’. ‘Stap Verder’ heeft spreekuren, verwijst mensen door naar 
instanties en biedt taallessen. Voor €30,- kan er een nieuw lesboek 
worden gekocht. Helpt u deze mensen mee om een toekomst op te 
bouwen? 
 
 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder 
 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
 

  
 
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd


 
7 

Toelichting 2e collecte  
 
Jeugdwerk in onze gemeente 
We kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan. Alle co-
ronamaatregelen maken dat Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk 
even niet plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de gezamenlijke tie-
nerdienst voor 12+ers er nog wel is. Dit is een gezamenlijke activi-
teit van de Paaskerk én Kruiskerk. Onder andere voor deze activi-
teiten is de opbrengst bestemd. 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. jeugdwerk. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q
https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q
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Collectes bij de uitgang  
Aan het einde van de dienst staan bij de uitgang dozen waarin u 
een bijdrage kan doen voor de beide collectes. 
 
 
 

Agenda Kerkdiensten  
25 oktober ds. Werner Pieterse 
1 november  ds. Werner Pieterse 
8 november ds. Bert Kozijn 
15 oktober ds. E Talstra 
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