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Op de omslag: Schilderij uit 1642 van (of toegeschreven aan) Rembrandt. 
Ook de titel is omstreden:  
‘De verzoening van David en Absalom’ (II Samuel 14:33) of  
‘Het afscheid van Jonathan’ (I Samuel 20:41/2) eventueel  
‘De terugkeer van de Verloren Zoon’ (Lukas 15: 20b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Freja Slot 
Diaken: Roeltje Mentink 
Voorlezer: Ilse Meester 
Organist: Leo Kramer  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Er wordt gezongen: “Met koning David zingen wij” 

(Lied 279: vers 1 t/m 3) 

 
Onze Hulp 
 
Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: 2 Samuel 13:38-39 & 14:21-33 

Absalom keert terug naar Jeruzalem 
 

Als Absalom drie jaar in Gesur woont, waar hij een veilig heen-

komen gevonden heeft, vat koning David het plan op om tegen 

Absalom ten strijde te trekken, want de rouw over de dood van 

Amnon is voorbij. 

(...) 

De koning zegt tegen Joab: 

‘Goed dan, ik zal doen waar u op aanstuurt. U kunt mijn zoon 

Absalom terughalen.’  

Joab knielt, buigt diep voorover en zegt:  

‘Ik dank u, mijn heer en koning, dat u mij goedgezind bent en 

mijn verzoek inwilligt.’  

Daarop vertrekt hij naar Gesur en haalt Absalom terug naar Je-

ruzalem. Dan zegt de koning:  

‘Laat hij rechtstreeks naar zijn huis gaan, want ontvangen zal ik 

hem niet.’  

Zo keert Absalom naar huis terug, maar door de koning wordt hij 

niet ontvangen. 

(Nu was er in heel Israël geen man die zo om zijn uiterlijk be-

wonderd werd als Absalom; van voetzool tot kruin was er niets 

dat hem ontsierde. Wanneer hij zijn hoofdhaar knipte – hij 

moest het elk jaar afknippen, anders werd het te zwaar – weeg-

de dat wel tweehonderd sjekel volgens het koninklijk ijkgewicht. 
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Absalom had drie zonen, en ook een dochter, die Tamar heet; zij 

groeide op tot een mooie vrouw.) 

Als Absalom twee jaar in Jeruzalem woont zonder dat hij door 

de koning is ontvangen, roept hij Joab bij zich om hem te vragen 

of hij bij de koning wil bemiddelen. Maar Joab wil niet komen. 

Opnieuw laat hij Joab roepen, en opnieuw weigert deze. Daarop 

zegt hij tegen zijn knechten:  

‘Zien jullie die akker van Joab, hiernaast, waar hij gerst heeft 

staan? Ga erheen en steek de akker in brand.’  

De knechten van Absalom doen wat hun was opgedragen. Dan 

komt Joab naar het huis van Absalom en vraagt hem:  

‘Waarom hebben uw knechten mijn akker in brand gestoken?’  

Absalom antwoordt:  

‘Ik heb u laten roepen om u te vragen naar de koning te gaan en 

hem uit mijn naam te zeggen: “Waarom ben ik eigenlijk uit Ge-

sur teruggekomen? Het was beter geweest als ik daar was ge-

bleven. Ik wil nu dat u mij ontvangt. Als mij iets te verwijten valt, 

laat me dan ter dood brengen.”’  

Joab gaat naar de koning en vertelt het hem. Dan laat de koning 

Absalom komen. Hij knielt voor de koning en buigt diep voor-

over, en de koning kust Absalom. 

 
Er wordt gezongen: “Geef, Heer, de koning uwe rechten” 

(Psalm 72: vers 1, 4 en 7) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Er wordt gezongen: “De laatsten worden de eersten” 
(Lied 990: vers 1 t/m ) 

 
Gedachtenis 
 
Er wordt gezongen: “Niemand leeft voor zichzelf” 

(Lied 961: vers 1) 

 
Dankgebed en voorbeden, 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. 

 



 
7 

Inzameling van de gaven 
 
Er wordt gezongen: “Rechter in het licht verheven” 

(Lied 1008: vers 1 t/m 3) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 
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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 contact wilt? Bel of mail 
ons gerust.  

 
 

Themaviering over “Hoop” op 17 januari 2021 om 16.00 
uur. 
 
Op zondag 17 januari 2021 om 16.00 uur is er een digitale viering 
met als thema: Hoop. U kunt deze viering via kerkdienst gemist 
(https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen) 
mee beleven. 
De opzet is anders dan u gewend bent, aangezien de viering niet 
vanuit de Paaskerk plaatsvindt. Wel is er een filmpje met eerder 
opgenomen bijdragen van ds. Werner Pieterse, enkele (meewer-
kende) gemeenteleden en muzikale begeleiding door Marcel den 
Dulk. Het filmpje zal ca 30 minuten duren.   
Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier. 
 
In verbondenheid, met vriendelijke groet, 
Lineke Wichmann, namens de werkgroep themavieringen   

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen
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Actie Kerkbalans 2021 start vandaag 

Deze week ontvangt u de envelop met informatie over Kerkbalans 
in uw brievenbus. 
 
Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen 
heel verschillend zijn. Steeds komt naar voren hoe waardevol de 
kerk voor velen is! Om zo'n waardevolle plek te blijven is het be-
langrijk dat we ons samen enthousiast en actief blijven inzetten. 
Om naar elkaar om te zien en een plek van betekenis te blijven 
voor mensen in Amstelveen. Nu en in de toekomst! Hiervoor vra-
gen wij u ook om een financiële bijdrage. 
Geef vandaag voor de kerk van morgen! Uw bijdrage is van harte 
welkom op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Pro-
testantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerkbalans. 
 
Wat betekent de kerk voor jou, voor u? Samen maken we een 
waardenwolk. Lees meer hierover op de website https://pga-
b.nl/pga-b/kerkbalans-wat-betekent-de-kerk-voor-u-voor-jou/ 
 

Aktie Vrijheidsmail januari 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrij-

heidsmail. 

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

actie/acties klikt (als dat niet lukt kunt u de link kopi-

eren en in uw browser/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 her-

kent 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? 

https://pga-b.nl/pga-b/kerkbalans-wat-betekent-de-kerk-voor-u-voor-jou/
https://pga-b.nl/pga-b/kerkbalans-wat-betekent-de-kerk-voor-u-voor-jou/
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Toelichting op de 1e collecte  
 
Kairos-Sabeel Nederland  
Wil handen en voeten geven aan oproepen van Palestijnen en van 
met name Palestijnse christenen om met geweldloze middelen bij 
te dragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede 
tussen Israël en de Palestijnen. Helpt u mee? 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Kairos-Sabeel. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 
 

Toelichting op de 2e collecte 
 
Ondersteuning gemeenten: goed toegerust aan de slag in de kerk 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit 
werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire 
presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. 
Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protes-
tantse kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo 
goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de 
kerk hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo 
gaan ze goed toegerust aan de slag! 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. ondersteuning PKN 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
https://tikkie.me/pay/PGAB/wWfxQRMvXW2h8entjw55Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wWfxQRMvXW2h8entjw55Q
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Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
    
 
Agenda Kerkdiensten 
 
17 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
17 januari 16.00 uur Themaviering ds. Werner Pieterse 
 
24 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
 
31 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
 
7 februari 10.00 uur ds. Klaas Holwerda 
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