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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Er wordt gelezen: “Die ons voor het licht gemaakt hebt” 
(Lied 277) 

 

Onze Hulp 
 

Inleiding op de dienst 
 

Met de kinderen 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 
 

Er wordt gelezen: “en vele duizenden, ontheemd, gevlucht…” 
(Lied 997) 

 

Schriftlezing: Exodus 22:20-26 
 

Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn 

zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Weduwen en wezen mag je 

evenmin uitbuiten. Doe je dat toch en smeken zij mij om hulp, dan zal 

ik zeker naar hen luisteren: ik zal in woede ontsteken en ieder van jullie 

doden, en dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden en jullie 

kinderen wees. Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede 

lijdt, gedraag je dan niet als een geldschieter en vraag geen rente van 
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hem. Als je iemands mantel als onderpand neemt, moet je die voor 

zonsondergang aan hem teruggeven, want hij heeft niets anders om 

zich mee toe te dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders be-

schermen als hij gaat slapen? Als hij mij om hulp smeekt, zal ik naar 

hem luisteren, want ik ben een genadige God. 

 

Muziek 
 

Schriftlezing: Matteüs 5:38-48 
 

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een 

tand voor een tand.” En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie 

kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang 

toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onder-

kleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als ie-

mand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met 

hem op. Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld 

van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je 

naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden 

lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kin-

deren van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over 

goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou lief-

heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en 

zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen 

de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Va-

der volmaakt is. 

 

Muziek 
 

Uitleg en verkondiging  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Muziek 
 

Er wordt gelezen: “Hij die de blinden weer liet zien” 
(Lied 534: vers 1 t/m 4) 

 

Dankgebed en voorbeden, 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. 

 

Inzameling van de gaven 
 

Er wordt gespeeld: “Maak ons uw liefde, God” 
(Lied 974: vers 1 t/m 5) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 

Medewerking: 
ds. Werner Pieterse (voorganger), Mimi Emmelot (ouderling van dienst), 
Roeltje Mentink (diaken), Willem Pel (voorlezer) & Nico Hovius (muziek) 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 14 februari 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.  

 
Paasgroetenactie 2021 
 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden 
ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en 
Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de 
paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door ge-
vangenen zelf ontworpen.  
 
Omdat we ook dit jaar Paasgroetenactie niet in de kerken kunnen 
houden, maar we het wel heel belangrijk vinden dat we de gedeti-
neerden te laten weten dat we aan hen denken, willen we de actie 
toch door laten gaan maar dan als volgt: 
Wij vragen u een groet  voor een gedetineerde per email te sturen 
naar roeltje@fammentink.nl  Wij schrijven deze groet namens u 
op een kaart en sturen hem op. 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Heeft u geen email? U mag uw groet ook via de telefoon aan mij 
doorgeven: 020-4537148 
Wilt u bijdragen aan de kosten van de kaarten en postzegel.? Maak 
dan € 2,00 over op rek: NL44 INGB 0004 8801 71 t.n.v. 
Prot.Paaskerkgemeente o.v.v. paasgroetenkaart 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, ze-
ker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u 
ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de 
gedetineerden erg goed doet.  
 
Namens de diaconie, Roeltje Mentink 
 
 

“Ik ben er voor jou” 

Gezamenlijk programma voor de veertigdagentijd 
vanuit de Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk aan de hand van de 
zeven werken van barmhartigheid 
 
Veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Om samen de 
weg te gaan van donker naar licht, op weg naar Pasen. Het landelijk 
thema voor deze veertigdagentijd is ‘Ik ben er voor jou’. Er wordt 
stilgestaan bij het leven van Jezus aan de hand van de zeven wer-
ken van barmhartigheid: de hongerigen eten en de dorstigen drin-
ken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, 
de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begra-
ven. Voor de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert is 
een gezamenlijk programma samengesteld waarbij dit thema de 
rode draad is. De komende weken zullen we de onderdelen hiervan 
aan u bekend maken via de websites, Present en de nieuwsbrieven. 
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Podcast Marcus: Het oudste verhaal over Jezus 

In deze veertigdagentijd leest ds. Werner Pieterse het oudste, 
meest sobere verhaal over Jezus voor. In tien afleveringen leest hij 
ter inspiratie het Marcusevangelie. Om bij te verstillen of gewoon 
te beluisteren. Iedere zondag, vanaf 21 februari, staat vanaf 17.00 
uur een nieuwe aflevering klaar. Om direct of op een later tijdstip 
te beluisteren. Te beluisteren via de website pga-b.nl en de ker-
kenwebsites en wernerpieterse.nl.  
Wanneer: vanaf zondag 21 februari t/m zondag 28 april elke zon-
dag en op donderdag 1 april, vrijdag 2 april en zaterdag 3 april, om 
17.00 uur. 
 

Veertigdagenkaart 

Voor iedereen die het niet prettig vindt om alles via de laptop of 
computer te ontvangen en te bekijken, maakten we een veertigda-
genkaart op papier. Op deze kaart staat voor elke week een kleine 
handreiking. Om stil te staan bij het leven van Jezus en de zeven 
werken van barmhartigheid. Bij gemeenteleden ouder dan 80 jaar 
wordt deze kaart bezorgd. Mocht u ook interesse hebben, schroom 
niet en vraag de kaart aan bij het kerkelijk bureau, telefoon 020 – 
641 36 48, kerkelijkbureau@pga-b.nl of bekijk de kaart digitaal op 
de website www.pga-b.nl. Deze kaart is tot stand gekomen in sa-
menwerking met de Diaconie. 
 

Vastenkaart: Bewust de veertigdagentijd door 

De 40 dagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Veel christenen 
vasten in deze periode op de een of andere wijze: ze minderen of 
stoppen met een bepaalde gewoonte, zoals het eten van vlees of 
het gebruik van social media. Misschien wil jij ook deze zes weken 
gebruiken voor bezinning en wat afstand nemen van zaken die je 
daarin mogelijk belemmeren. Zodat er meer ruimte komt voor God, 
voor je omgeving of voor de ander en daarmee voor jezelf. De vas-

mailto:kerkelijkbureau@pga-b.nl
http://www.pga-b.nl/
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tenkaart geeft houvast voor de komende weken. Of het inspireert 
je tot een zelfgekozen onderwerp dat beter bij je past. U ontvangt 
de kaart bij Present, vindt elke week een vastentip op Facebook en 
op onze kerkenwebsites, waaronder pga-b.nl.  
 

 

Muzikale Vesper in de Kruiskerk Amstelveen 
zondag 14 februari 16.30 uur 
  
Op zondag 14 februari wordt in een muzikale vesper in de Kruiskerk 
Amstelveen, van der Veerelaan 30a, een solocantate van Dieterich 
Buxtehude uitgevoerd. Aanvang 16.30 uur. Vanwege de coronabe-
perkingen mag er in de kerk geen publiek worden toegelaten. Ge-
lukkig heeft de Kruiskerk de voorzieningen om voor belangstellen-
den een livestream met een uitstekende geluidkwaliteit te verzor-
gen. 

Bekijk deze livestream vanaf 16.30 uur of op een later tijdstip 
via www.kruiskerk-amstelveen.nl. 

Omdat koorzang momenteel niet is toegestaan, heeft Henk Trom-
mel, cantor-organist van de Kruiskerk, muziek uitgezocht die ge-
schreven is voor één solist, de sopraan Arleen van Wijland. Ze 
wordt begeleid door een barokensemble dat uit twee violen en een 
basso continuo bestaat. Zelf neemt Henk Trommel de klavierpartij 
voor zijn rekening op het kistorgel van de kerk. Uitgevoerd wordt 
de cantate Herr, wenn ich nur dich habe (BuxWV 38), van de barok-
ke componist Buxtehude. 

De cantate is inhoudelijk uitgekozen omdat zij past bij het thema 
van de vesper: Vertrouwen. Vertrouwen stellen in anderen is es-
sentieel in het leven van mensen. Allerlei bijbelse verhalen vertel-
len over vertrouwen, muziek kan het tot klinken brengen en dich-
ters vertolken het vanuit hun perspectief. Neerlandica dr. Bettine 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
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Siertsema heeft enkele sprekende teksten over het thema bijeen 
gezocht. Zij zal in deze vesper liturg zijn, de gedichten voordragen 
en een korte overweging verzorgen. 

Ook in veel liederen vertolken dichters ‘vertrouwen’ of verlangen 
naar vertrouwen. Arleen van Wijland zingt enkele van deze lie-
deren. Ook het bekendste christelijke gebed, het Vaterunser, zingt 
zij deze middag in een zetting van Christian Geist (ca. 1700). 

De livestream wordt vanaf zondag 14 februari 16.30 uur uitgezon-
den via kerkdienstgemist.nl of via een link op de website van de 
Kruiskerk kruiskerk-amstelveen.nl. Hierop staat ook meer informa-
tie. 

 

Themaviering “Doen en Laten” op 21 februari om 16.00 
uur. 
 
Op zondag 21 februari aanstaande om 16.00 uur is er weer een 
online themaviering met als thema “Doen en Laten”.   
Met de bijbelfiguur Jona willen we de 40dagentijd ingaan. Net als in 
januari is deze themaviering een combinatie van filmpjes die door 
gemeenteleden zijn gemaakt. Voorganger van de dienst is Sietske 
van der Hoek. U wordt van harte uitgenodigd om de viering via 
www.kerkdienstgemist.nl mee te beleven.  
 

 

 

 

http://kerkdienstgemist.nl/
http://kruiskerk-amstelveen.nl/
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Toelichting op de 1e collecte:  

Kerk in Actie - noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië. 
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms 
juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en 
waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt 
Kerk in Actie helpt de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. 
Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom 
krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter 
bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren 
geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als 
de oogst tegenvalt. 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Bangladesh. 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
  

Toelichting op de 2e collecte:  
 
Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk 
Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn 
en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstge-
mist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld 
naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van 
Kerkdienstgemist.nl. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk. 
  

https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte 
  
  
 
Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
 
 
Agenda Kerkdiensten 
 
14 februari  10.00 uur ds. Werner Pieterse 

19.30 Taizéviering 
 
21 februari  10.00 uur ds. Werner Pieterse 

16.00 uur Themaviering ds. Sietske van der Hoek  
 

28 februari:  10.00 uur uitzending afscheidsdienst Sieb Lanser in 
de Kruiskerk 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/i3wZzg9mW7SiUMa7JE6KaH
https://tikkie.me/pay/PGAB/i3wZzg9mW7SiUMa7JE6KaH
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