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Op de omslag : Samuel zalft David. Getijdenboek eind 13e eeuw. 
 

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. 

 
De bloemschikking bij de bevestiging en intrede van Barbara de Groot 
 

De schikking symboliseert de dankbaarheid aan God dat jij in onze ge-
meente als predikant werkzaam wilt zijn. Jij wordt onze herder en leraar, 
je wilt je werk doen met trouw aan God en omgeven weten door de Heilige 
Geest. Dit willen wij verbeelden in de schikking: de herdersstaf omwikkeld 
met klimop en een rode draad. Het witte gipskruid met de gekleurde bloe-
men beelden onze veelkleurige gemeente uit, en de rode roos in het mid-
den verwijst naar jou als predikant te midden van onze gemeente. De rode 
kleur verwijst naar de Geest die jou gedreven heeft en naar de liefde waar-
mee je het Woord wilt brengen in onze gemeente. Vooraan liggen enkele 
wortels van een plant. Deze drukken uit dat wij allen zijn geworteld en ge-
grond in de Liefde van God. Je bent met ons als gemeente verbonden en 
God laat door jou de verkondiging vrucht geven. Dit is verbeeld in de wal-
noten, wat ook wil zeggen de vrucht van al het werk dat je in onze ge-
meente met liefde wilt gaan doen. Daarbij is ook te zien de vrolijke (mu-
ziek)noten als symbool van het zingen dat wij graag als gemeente willen 
doen. Maar vooral zijn wij je dankbaar dan je het beroep naar de gemeente 
van de Paaskerk hebt aangenomen om samen met Werner je in te zetten 
in onze gemeente. Waarbij wij hopen dat je hier opnieuw met liefde en 
trouw God’s werk mag doen in verbondenheid met de Heilige Geest. Wij 
heten je welkom en wensen jou samen met jullie gezin Gods Zegen toe. 
 
MEDEWERKING: 
Voorgangers: ds Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse  
Ouderlingen van dienst: Antoinette Kamsteeg & Elly Merckel 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Fetsje Bijma 
Organist: Leo Kramer  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Antifoon 
 

Halleluja! Zing voor God een nieuw lied, 
want wonderen heeft Hij gedaan. Halleluja! 

 
Er wordt gezongen: “Breek, aarde, uit in jubelzangen,” 

(Psalm 66: vers 1, 6 en 7) 
 
Antifoon 
 

Halleluja! Zing voor God een nieuw lied, 
want wonderen heeft Hij gedaan. Halleluja! 

 
Bemoediging 
 
Inleiding op de dienst 
 
Gebed 
 
Er wordt gezongen: “Zing halleluja, hemel en aarde, zing” 

(Glorialied 648 vers 1 t/m 3) 
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VERBINTENIS 

Presentatie 
 
Opdracht 
 
Gelofte 

Eenmaal ben je in het ambt  
van dienaar van het Woord bevestigd. 

 

Daarbij heb je uitgesproken 
dat je de heilige Schrift aanvaardt  
als bron van geloof en prediking 
en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 

 

Je hebt beloofd geheim te houden 
wat je is toevertrouwd 
en je taak te vervullen  
overeenkomstig de orde van onze kerk. 

 

Nu je je ambtsbediening in deze gemeente   
zult voortzetten, vraag ik je: 

 

 Geloof je dat door deze gemeente  
 God zelf jou heeft geroepen? 

 

 En beloof je je ambt ook in deze gemeente,  
 de Protestantse Gemeente Amstelveen -Buitenveldert  
 en in het bijzonder de Paaskerk 
 waardig en trouw te bedienen  
 met liefde voor de gemeente  
 en de mensen die de Heer op je weg brengt? 

 
Gebed 
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Er wordt gezongen: “Adem uw Geest in mij” 
(Uit: Het liefste lied van overzee 2, vers 1 t/m 4) 

 

1. Adem uw Geest in mij, 2. Adem uw Geest in mij, 
vul mij met nieuwe kracht. zuiver mijn hart voorgoed. 
Uw liefde zal mijn baken zijn Uw wil zal al mijn willen zijn, 
in alles wat mij wacht. in alles wat ik doe. 

 

3. Adem uw Geest in mij,  4. Adem uw Geest in mij, 
ook als ik mij verzet.  dan leef ik zonder strijd, 
Mijn leven hier zal vurig zijn,  aan alle ademnood voorbij 
door U in vlam gezet.  bij U God, voor altijd. 

 
God, onze hemelse Vader, 
die je naar deze plaats heeft geroepen, 
verbindt je aan de Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
de Paaskerk 
en geeft je genade,  
opdat je trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. 

 
(gemeente gaat staan) 

 
Wilt u ds. Barbara de Groot als herder en leraar  
in uw midden ontvangen 
en haar hooghouden in haar ambt? 
 
Ja, dat willen wij van harte. 

 
Er wordt gezongen: “Hij die gesproken heeft een woord dat gáát” 

(Lied 362: vers 1 t/m 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw geest. 
Wensen we elkaar de vrede van Christus. 

 
Met de kinderen 
 
Schriftlezing: I Samuël 16:1-13 
 

De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, 
die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met 
olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen 
heb ik als koning uitgekozen.’ ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Sa-
muel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ De HEER 
antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent geko-
men om de HEER een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het of-
fermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aan-
wijs, die moet je voor mij zalven.’ Samuel deed wat de HEER had 
gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van 
de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch 
geen slecht teken?’ ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben 
gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met 
mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, 
en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst 
viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar 
klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. Maar 
de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn 
rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de 
mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar 
het hart.’ Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, 
maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ Isaï stelde 
Samma voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet 
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gekozen.’ Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar 
telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen 
had. ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde 
Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ 
Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. We beginnen 
niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ Isaï liet hem halen. Het was 
een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de 
HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ Samuel nam de hoorn 
met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan 
was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna ver-
trok Samuel weer naar Rama. 

 
Er wordt gezongen: “Alles wat er staat geschreven” 

(Lied 319: vers 1 t/m 7) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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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 ko-
ninkrijk 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: “Behoed en bewaar Jij ons” 

(Slotlied 650: vers 1 t/m 4) 
 

1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, wijs Jij ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn, omgeef Jij ons met jouw zegen. 
 

2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een menslijk gezicht nabij ons in donkere tijden. 
 

3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 

4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen. 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 9 mei 2021 
  

 
 

 
 

Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl ,  
tel. 06 41508135 
ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl , 
tel. 020-2390293 
 
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt. 
 

Intrede- en afscheidsdienst zondag 9 mei  
 
Op zondag 9 mei wordt ds. Barbara de Groot verbonden aan de Pro-
testantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en in het bijzonder 
aan de wijkgemeente van de Paaskerk. Ondanks alle corona maatre-
gelen gaan we er op 9 mei een feestelijke dienst van maken.  
In dezelfde dienst nemen we afscheid van onze ambulant predikant 
ds. Bara van Pelt, zij zal per eind mei haar werkzaamheden voor de 
Paaskerk beëindigen. Ook op deze plaats willen wij haar danken voor 
haar inzet tijdens de vacature tijd.  
 

 
Uitnodiging voor een PGA-B gemeentevergadering 25 mei 
 
Op dinsdag 25 mei leggen we u in een gemeentevergadering op  
afstand de jaarverslagen 2020 voor van het College van Diakenen en 
het College van Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over de  
actualiteit van dat moment. Mogelijke onderwerpen zijn dan de 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk, de samenwerking tussen 
de wijkgemeenten, ontwikkelingen op het gebied van personeel en 
de verkoop van de Pelgrimskerk.  
De stukken vindt u op de website: www.pga-b.nl  
Met een e-mail aan de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl) of een 
telefoontje naar het Kerkelijk bureau (020-641 3648) krijgt u de stuk-
ken opgestuurd.  
U kunt deelnemen aan deze gemeentevergadering via kerkdienstge-
mist.nl (kies dan voor Paaskerk) of via het vergadersysteem Teams. 
Opgave voor dit laatste d.m.v. een e-mail naar de scriba van de AK. 
 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood: opbrengst! 
  
De jaarlijkse kledinginzameling wordt in Amstelveen georganiseerd 
door samenwerking van de Rooms Katholieke Caritas en de Protes-
tantse Diaconie. Dit jaar gaat het geld, dat de verkoop van ingezamel-
de kleding en schoenen aan gecertificeerde sorteerbedrijven ople-
vert, naar het renoveren van 25 scholen in Congo (DRC) en het aan-
leggen van toiletten bij de schoolgebouwen. Tevens worden leerma-
terialen aangeschaft. Dit alles om schoolbezoek en het volgen van 
onderwijs in Congo snel te bevorderen: 5,2 miljoen kinderen, waar-
onder een groot percentage meisjes, gaan daar door armoede, con-
flicten en het ontbreken van goede schoolvoorzieningen niet naar 
school. 
  
Zaterdag 24 april stonden in Amstelveen de vrijwilligers bij zes kerke-
lijke inzamelpunten klaar om gevulde zakken, dozen, tassen etc. in 
ontvangst te nemen: in tweeënhalf uur tijd werd totaal 4085 kilo in-
gezameld! 
Zomerkleding en -schoeisel wordt in Afrika en winterkleding/-
schoeisel in Oost-Europa op tweedehandsmarkten verkocht. 
  

http://www.pga-b.nl/
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Allen die als gevers en inzamelaars hebben meegedaan, hartelijk dank 
ook namens de landelijke organisatie! 
  

Toelichting op de 1e collecte:  
 
Kerk in Actie: lichtpuntjes voor Syrische vluchtelingen 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht ge-
komen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen le-
ven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als 
dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij 
geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren 
waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen 
bedrijf. Helpt u mee om de Syrische vluchtelingen een lichtpuntje te 
bezorgen? 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Syrische vluchtelingen. 
 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. Kijk 
voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-
app/ 
 

Toelichting op de 2e collecte:  
  
Wijkwerk 
Vandaag doet Barbara de Groot haar intrede. De viering wordt zowel 
voor de Kruiskerk als voor de Paaskerk uitgezonden 
via kerkdienstgemist.nl. Deze geweldige techniek, waardoor we toch 

https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
http://kerkdienstgemist.nl/
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met zijn allen verbonden kunnen zijn, brengt kosten met zich mee. 
Uw bijdrage aan deze collecte wordt onder andere hieraan besteed. 
  
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. 
  
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. Kijk 
voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-
app/ 
  
Eerste collecte Tweede collecte 
 

    
 
Agenda Kerkdiensten 
 
9 mei: 10.00 ds. Werner Pieterse 
 Intrededienst ds. Barbara de Groot 
 en afscheidsdienst Bara van Pelt 
 
16 mei 10.00 ds. Barbara de Groot 
 
23 mei: 10.00 ds. Barbara de Groot 

https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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