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Op de omslag: 
Anthony Hopkins als King Lear in de gelijknamige film uit 2018 naar de 
tragedie van Shakespeare. Bij II Samuel 19:1 
 
 
 
 

Vanaf deze zondag tellen we volgens de klassieke Latijnse  
zondagsnamen naar Pasen toe; de 70ste, 60ste, 50ste tot de  

veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag 17 februari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Sabina Pierik 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Sabina Pierik (schrift) 

Wendy Kramer (liederen) 
Muziek: Leo Kramer (orgel)   
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Er wordt gelezen: “Wij komen hier ter ere van uw naam” 

(Lied 274: vers 1 t/m 3) 

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

Gebed 
 
Schriftlezing: 2 Samuel 18:1, 5-18 

In het bos van Efraïm 
 

David monstert zijn troepen, en stelt over elke eenheid van duizend 

en van honderd man een bevelhebber aan. 

(…) 

Aan Joab, Abisai en Ittai beveelt hij:  

‘Treed niet te hard op tegen mijn jongen, tegen Absalom.’  

Heel het leger hoort wat de koning de bevelhebbers omtrent Absa-

lom opdraagt. 

Het leger trekt ten strijde, Israël tegemoet. In de bossen van Efraïm 

komt het tot een treffen. Daar wordt het leger van Israël verslagen 

door de aanhangers van David. Het is een zware slag: er sneuvelen 

die dag twintigduizend man. De strijdende partijen raken over het 

hele gebied verspreid; er worden daar die dag meer mannen ver-

slonden door het woud dan door het zwaard. 

Absalom, die op zijn muildier rijdt, komt plotseling oog in oog te 

staan met een aantal soldaten van David. Als het muildier onder 

een grote terebint doorgaat, raakt Absalom met zijn haren verstrikt 

in de takken. Zo blijft hij hangen tussen hemel en aarde, terwijl het 

muildier verder draaft. Eén van de soldaten ziet het en vertelt het 

aan Joab:  

‘Ik heb Absalom gezien! Hij hangt in een boom!’  
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‘Wat!’ roept Joab. ‘Heb je hem gezien? Waarom heb je hem dan 

niet meteen gedood? Ik had je er tien sjekel zilver en een koppel-

riem voor gegeven!’  

Maar de soldaat antwoordt Joab:  

‘Al zou u duizend sjekel zilver in mijn hand uitwegen, dan nog zou ik 

mijn hand niet opheffen tegen de zoon van de koning. De koning 

heeft u en Abisai en Ittai immers ten overstaan van ons allen bevo-

len zijn zoon Absalom te sparen. En zelfs al zou ik tegen dat bevel 

zijn ingegaan, voor de koning blijft niets verborgen, en dan zou u 

zich buiten schot houden.’  

‘Integendeel,’ roept Joab, ‘ik ga voorop!’  

Hij grijpt drie stokken en stoot daarmee Absalom, die nog levend in 

de boom hangt, in de borst. Tien van Joabs soldaten, zijn wapen-

dragers, gaan om Absalom heen staan en slaan op hem in tot hij 

dood is. Dan blaast Joab op de ramshoorn ten teken dat de achter-

volging van het leger van Israël moet worden gestaakt. Ze maken 

Absalom los, gooien hem ter plekke in een diep gat en stapelen er 

een grote berg stenen overheen. Het leger van Israël vlucht; ieder 

keerde terug naar zijn eigen woonplaats.  

(Absalom had bij zijn leven voor zichzelf een gedenksteen opgericht 

in de Koningsvallei. Omdat hij, zoals hij zei, geen zoon had om zijn 

naam te doen voortleven, gaf hij de gedenksteen zijn eigen naam. 

Tot op de dag van vandaag wordt deze het Gedenkteken van Absa-

lom genoemd.) 

 

Muziek 
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Schriftlezing: 2 Samuel 18:24-19:5 
David hoort van Absaloms dood 
 

David heeft plaatsgenomen in het poortgebouw. De wachter staat 

op het dak van de stadspoort op de uitkijk. Daar ziet hij iemand 

komen aanrennen, alleen. Hij roept de koning toe wat hij ziet, en 

de koning zegt:  

‘Als hij alleen is, brengt hij goed nieuws.’ De koerier komt steeds 

dichterbij. Dan ziet de wachter nog iemand rennen, en hij roept 

naar de poortwachter: ‘Daar komt nog iemand aanrennen, ook 

alleen.’  

De koning zegt: ‘Ook hij brengt goed nieuws.’  

Dan zegt de wachter: ‘Aan de loop van de eerste koerier herken ik 

Achimaäs, de zoon van Sadok.’  

‘Die is betrouwbaar,’ zegt de koning, ‘dus hij komt zeker goed 

nieuws brengen.’  

‘Alles is goed!’ roept Achimaäs de koning toe, en hij knielt, buigt 

diep voorover en zegt: 

‘Geprezen is de HEER, uw God, die heeft afgerekend met degenen 

die hun hand tegen de koning hebben opgeheven.’  

‘En is alles goed met mijn jongen, met Absalom?’ vraagt de koning. 

Achimaäs antwoordt: ‘Toen Joab de koerier en mij op weg stuurde, 

zag ik net een grote oploop ontstaan, maar wat er precies aan de 

hand was weet ik niet.’  

‘Wacht hier even,’ zegt de koning, en dat doet Achimaäs. 

Dan komt de Nubiër binnen. Hij zegt: ‘Ik breng u goed nieuws, mijn 

heer en koning. Vandaag heeft de HEER u recht gedaan en u bevrijd 

uit de handen van degenen die tegen u in opstand waren gekomen.’  

‘En is alles goed met mijn jongen, met Absalom?’ vraagt de koning.  
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De Nubiër antwoordt: ‘Moge het al uw vijanden en al uw tegen-

standers vergaan zoals uw zoon.’ 

(...) 

Dan voert er een siddering door de koning. Jammerend trekt hij 

zich terug in het vertrek boven de poort: ‘Mijn zoon Absalom, mijn 

zoon, mijn zoon Absalom! Was ik maar dood in plaats van jij! Absa-

lom, mijn zoon, mijn zoon!’ 

Men vertelt aan Joab dat de koning huilt en rouwt over Absalom. 

Als het leger hoort dat de koning treurt om zijn zoon, slaat de 

overwinningsroes om in een rouwstemming. Als dieven in de nacht 

sluipen de soldaten die dag de stad binnen, als een leger dat zich 

schaamt dat het de strijd is ontvlucht. De koning heeft zijn gezicht 

in zijn handen verborgen en schreeuwt luid: ‘Mijn zoon Absalom, 

Absalom, mijn zoon, mijn zoon!’ 

 
Muziek 
 
Er wordt gelezen: “O Heer, er is geen trots in mij” 

(Berijmde psalm 131: vers 1 t/m 3) 

 
Muziek 
 
Uitleg en verkondiging  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Muziek 
 
Er wordt gelezen: “O Heer, er is geen trots in mij” 

(Lied 851: vers 1 t/m 10) 

 
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. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Er wordt gespeeld: “Zolang er mensen zijn op aarde” 

(Lied 981: vers 1 t/m 5) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 31 januari 2021 
  

 
 

 
 

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.  

 
Een hart onder de riem 
Laten we elkaar een hart onder de riem steken, nu we elke vorm 
van steun en verbondenheid kunnen gebruiken.  
Het is eenvoudig: u/je maakt een hart, schrijft er iets aardigs bij en 
bezorgt het bij iemand van wie u/je denkt dat hij of zij het goed kan 
gebruiken. Het mag gewoon in de brievenbus, afgeven mag natuur-
lijk ook. Er zijn diverse mogelijkheden: een kaart met een hart, een 
gehaakt of geborduurd hartje. Of een collage in de vorm van een 
hart van gekleurde afbeeldingen. Laat de verbeelding spreken, en 
maak iemand blij! Misschien deed u al iets dergelijks, heel mooi, 
wellicht kan er nóg wel iemand een hart onder de riem gebruiken.  
 
Tenslotte: het zou leuk zijn als u een foto opstuurt naar ouderen-
pastor@pga-b.nl, dan kunnen we de resultaten delen op de websi-
te of in een volgende Present. Veel plezier!!  
Trudy Joosse-Ridder, ouderenpastor Protestantse Gemeente  
Amstelveen – Buitenveldert 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Actie Kerkbalans 2021 
Vorige week ontving u de envelop met informatie over Actie Kerk-
balans. Laten we ons samen enthousiast en actief blijven inzetten 
voor onze kerk. Om naar elkaar om te zien en een plek van beteke-
nis te blijven voor mensen in Amstelveen en Buitenveldert. Om nu 
en in de toekomst van betekenis te blijven is uw financiële steun 
hard nodig. Uw gift is altijd welkom op NL53 ABNA 0549 316 523 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

 

Toelichting op de 1e collecte:  

Stoelenproject 
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtop-
vang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en 
gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in deze op-
vang aan de Marnixstraat. Juist in deze tijd is het belangrijk dat er 
een plek is waar daklozen terecht kunnen voor een fatsoenlijke 
maaltijd en waar vrijwilligers met hen op zoek gaan naar alterna-
tieve oplossingen om hen een dak boven het hoofd te bieden. Help 
mee door een gift aan deze collecte. 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. stoelenproject. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
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Toelichting op de 2e collecte:  

Jong Protestant: ‘Sirkelslag’: interactief bijbelspel 
Sirkelslag is een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 
van de Protestantse Kerk. Ook vanuit de Paaskerk en Kruiskerk de-
den  in november een groepje kinderen mee. Jonathan maakte een 
verslagje. ‘Met Sirkelslag deden allemaal spelletjes: foto’s maken, 
een parcours, muziek. Het verhaal ging over Paulus. Het leukste 
vond ik het parcours. Het was heel gezellig!’ 
Een voorbeeld hoe kinderen en jongeren betrokken houden bij de 
kerk en bij het geloof? Met uw gift helpt u hier aan mee. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Sirkelslag. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
  
Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
   
Agenda Kerkdiensten 
31 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
7 februari 10.00 uur ds. Klaas Holwerda 
14 februari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 

https://tikkie.me/pay/PGAB/wWfxQRMvXW2h8entjw55Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wWfxQRMvXW2h8entjw55Q
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