TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

11 APRIL 2021
PAASKERK AMSTELVEEN

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:
Ouderling van dienst:
Diaken:
Voorlezer:
Organist:

ds. Peter van Ankeren, Wognum
Elly Merckel
Geraldineke Licht
Wim Coeveld
Leo Kramer
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Moment van stilte
(gemeente gaat staan)

Er wordt gezongen: “Kom nu met zang en roer de snaren”
(Intochtspsalm 33: vers 1 en 8)

Groet en Onze Hulp
Drempelgebed
(gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming
Er wordt gezongen: “Grote God, wij loven U”
(Loflied 413: vers 1 en 2)

Met de kinderen
Er wordt gezongen: “Dank U voor deze nieuwe morgen”
(Kinderlied 218: vers 1 en 5)
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Psalm 33:1-5
Juich, rechtvaardigen, voor de HEER,
de oprechten moeten hem loven.
Huldig de HEER bij de klank van de lier,
speel voor hem op de tiensnarige harp.
Zing voor hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.
Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.
Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

Er wordt gelezen en gezongen: “De aarde is vervuld”
(Lied 650: vers 1 lezen; 2 en 7 zingen)

Schriftlezing: Johannes 20:19-31
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen
bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren
voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens
jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn
zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens
zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen
en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden ver4

geven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet
vergeven.’ Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’),
was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem
vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de
wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan
voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was
er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun
midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij
zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en
leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’
Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem:
‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien
en toch geloven.’ Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor
zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn
opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van
God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Er wordt gezongen: “Terwijl wij Hem bewenen”
(Lied 644: vers 1 t/m 5)

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Gezongen door Elske DeWall: “Wij zagen hoe het spoor van God”
(Lied 1000: https://www.youtube.com/watch?v=vd4pxtlMiDA)
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DIENST VAN HET ANTWOORD
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.

Aandachtspunten
Inzameling van de gaven
Er wordt gezongen: “Door de wereld gaat een woord”
(Slotlied 802: vers 1 en 4)
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Wegzending en zegen, beaamd met
Jos van der Kooij

7

PAASKERKBERICHTEN
Zondag 11 april 2021

Predikanten:
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl ,
tel. 06 41508135
ds. Bara van Pelt, email: baravanpelt@planet.nl , tel. 0620568648
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt.

12+ dienst@Kruiskerk
Pasen, the day after.
In de JD12+ @ Kruiskerk kijken we nog even terug op Pasen.
Wat is er nu eigenlijk gebeurd, wat betekent dat vandaag voor ons?

Bachcantate in vespers in Kruiskerk Amstelveen
zondag 11 april, 16.30 uur
Op zondag 11 april, aanvang 16.30 uur, wordt in een muzikale vespers in de Kruiskerk in Amstelveen de prachtige Bachcantate Du
Hirte Israel, höre (BWV 104) uitgevoerd door vier solisten en een
barokensemble onder muzikale leiding van Bert ‘t Hart. Vanwege
de coronabeperkingen mogen maar dertig mensen worden toegelaten.
Vooraf aanmelden is verplicht via
cantate@kruiskerk-amstelveen.nl. Ieder die zich aanmeldt, krijgt
een reactie of er nog plaatsen zijn.

De cantate kan vanaf 16.30 uur ook thuis, via een livestream, gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl of de website van de Kruiskerk www.kruiskerk-amstelveen.nl. Op deze manier zijn ook de
andere muzikale vespers terug te kijken.
In de weken na Pasen hanteert de kerk vaak voor Jezus Christus het
beeld van een goede herder die voor zijn schapen zorgt, hen voor
gevaar behoedt en hen naar grazige weiden voert. Johann Sebastian Bach heeft 300 jaar geleden bij dat beeld enkele prachtige cantates gemaakt. Du Hirte Israel, höre hoort daar zeker ook bij: de
pastorale, zacht wiegende ritmes, de (drie) hobo’s die als schalmeien over de heuvels klinken en de eenvoudige, liefelijke melodieën
ademen rust en geven een idyllische sfeer.
Omdat koorzang momenteel niet is toegestaan, zingen vier solisten
de aria’s en koralen. Een barokensemble met strijkers, hobo’s en
continuo zorgt voord begeleiding. Bert ’t Hart heeft de muzikale
leiding, Henk Trommel is organist en ds. Bert Kozijn de liturg.

Themaviering ”Een nieuw begin”
Zondag 18 april om 17.00 uur wordt er eindelijk weer een live themaviering gehouden in de Paaskerk. Het thema is: een nieuw begin. Nu dat er weer een einde lijkt te komen aan alle maatregelen,
droomt iedereen van een nieuw begin. Hoe doe je dat? En wat
schrijft Jesaja daarover? We horen en zien ervaringsverhalen van
twee mensen. Ook kijken we met
elkaar wat je achter je moet laten om opnieuw te kunnen
beginnen én waar we allemaal van dromen. Voorganger is Bert
Kozijn en Marcel den Dulk zorgt voor de muzikale omlijsting.
Zoals bekend kunnen maximaal 30 mensen dit meevieren. Aanmelden is noodzakelijk. Per mail: Tot donderdagavond 22:00 uur:
aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl.
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Telefonisch: op maandag van 09:00–14:00 uur: 06-82409128. Deze
viering kunt u ook digitaal meevieren en wordt uitgezonden om 17
uur.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
op zaterdag 24 april a.s. 9.30 – 12.00 uur.
Geef uw oude kleding en schoenen een tweede leven en steun
hiermee tevens een urgent project!
Graag nemen we uw kleding (schoon en draagbaar) en schoenen in
ontvangst in gesloten zakken of dozen. Ook brillen zijn welkom,
apart afgeven.
Inzamelpunten: Paaskerk, Urbanuskerk (Bovenkerk), Kruiskerk,
Titus Brandsmakerk, Augustinuskerk, Pelgrimskerk (Buitenveldert).
De geldelijke opbrengst is bestemd voor het renoveren van 25
scholen in Congo (DRC) en het aanleggen van toiletten. Tevens
worden leermaterialen aangeschaft. Dit alles om schoolbezoek en
het volgen van onderwijs in Congo snel te bevorderen: 5,2 miljoen
kinderen, waaronder een groot percentage meisjes, gaan daar door
armoede, conflicten en het ontbreken van goede schoolvoorzieningen niet naar school.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mareke Kniep,
020- 6435765. Zie ook www.samskledingactie.nl

Toelichting op de 1e collecte: Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en
gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in deze opvang 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 alternatieve oplossingen om hen een dak boven het hoofd te bieden. Help
mee door een gift aan deze collecte.
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U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, o.v.v. stoelenproject.

Toelichting op de 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 rekeningnummer 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.
Eerste collecte

Tweede collecte

Agenda Kerkdiensten
11 april:
18 april:
25 april:

10.00 ds. Peter van Ankeren
10.00 ds. Werner Pieterse
10.00 ds. Bert Kozijn
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