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Op de omslag 'Jezus en Nikodemus'; een tekening van Rembrandt 
 
 
 
 
 
 

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: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Kees Elfferich 
Diaken: Chris Aalbersberg 
Voorlezer: Kees Elfferich 
Organist: Leo Kramer  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Er wordt gezongen: “De Heer is koning, Hij regeert altijd” 

(Intochtspsalm 93: vers 1 t/m 4) 
 
Onze Hulp 
 
Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 
 
Gebed  
 
Er wordt gezongen: “Taal op de tong” 

(Lied 690: vers 1 t/m 4) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Johannes 2:23-3:13 
 

Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk 
gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. 
Johannes was immers nog niet gevangengezet. Er ontstond een 
discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het 
reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: 
‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over 
wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen 
gaat naar hem toe!’ Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen 
ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen 
van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar 
ik ben voor hem uit gezonden.” De bruidegom krijgt de bruid; de 
vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem 
van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij 
moet groter worden en ik kleiner. Hij die van boven komt staat 
boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal 
van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, ge-
tuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn ge-
tuigenis door niemand aanvaard. Wie zijn getuigenis wel aan-
vaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door 
God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de 
Geest in overvloed. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht 
aan hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig le-
ven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; 
integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’ Gesprek met een 
Samaritaanse vrouw Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën ver-
teld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte 
dan Johannes – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen 
deden dat –, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor 
moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse 
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stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef 
gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de 
reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen 
kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen 
haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk 
naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: 
‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 
Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is 
die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u 
levend water geven.’ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen em-
mer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan 
halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft 
ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen 
en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ 
zei Jezus, 

 
Er wordt gezongen: “Roept God een mens tot leven” 

(Lied 346: vers 1 t/m 6) 
 
Preek 
 
Er wordt gezongen: “Roept God een mens tot leven” 

(Lied 346: vers 7 t/m 10) 
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GEBEDEN EN GAVEN 

Inzameling van de gaven 
 
Tafelgebed 
 

De Heer zal bij u zijn 
De Heer zal u bewaren 
verheft uw hart 
Wij hebben ons hart bij de Heer 
Laten wij danken de Heer, onze God! 
Het past ons de Heer te danken 
 
U danken wij Heer, onze God... 
…zo zingen wij met de kerk van  
alle plaatsen en alle eeuwen: 

 
Er wordt gezongen: “Heilig, heilig, heilig, zullen wij U zingen” 

(Lied 404e: vers 1) 
 

U danken wij om Jezus Uw zoon... 
...in de nacht voor zijn dood, neemt hij een brood, 
spreekt de dankzegging daarover uit, 
breekt het en geeft het aan de zijnen, met de woorden: 
 'dit is mijn lichaam voor U: 

doet dit tot mijn gedachtenis!' 
 

Zo neemt hij ook de beker na de maaltijd, 
spreekt de dankzegging daarover uit, 
en geeft die aan de zijnen met de woorden: 
 'deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 

dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden 
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,  
tot mijn gedachtenis!' 
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Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker  
verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt.  
Maranatha 
 
U danken wij om uw Geest.. 
 
Wij bidden u...  
 

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. 

 

We wensen elkaar de vrede van Christus met het zingen van 
“Vrede is het woord dat wij mogen spreken” (Lied 396) 
 
Er wordt gezongen: “Wie kent de eenvoud van het breken” 

(Lied 392: vers 1 t/m 4) 
 
Dankgebed 
 
Er wordt gezongen: “Geest van God, zo vol van liefde” 

(Slotlied 685: vers 1 t/m 5) 
 
Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” (Lied 431b) 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 30 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. 
 

 
Zondag voor de Vervolgde Kerk  
Zondag 30 mei, de 1e zondag na Pinksteren, vindt traditiegetrouw de 
Zondag voor de Vervolgde Kerk plaats en wordt er, door middel van 
gebed, extra aandacht besteed aan christenen die met vervolging te 
maken hebben Deze dag is gekozen omdat vervolging van de christe-
nen al kort na de uitstorting van de Heilige Geest begon.  
Open Doors(www.opendoors.nl) wil vervolgde christenen wereldwijd 
versterken en toerusten. Dit doen zij door bijbelverspreiding, bijbel-
studiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook verlenen zij 
praktische hulp en bereiden zij christenen in onstabiele gebieden 
voor op mogelijke vervolging en lijden. Ook lichten zij christenen in de 
vrije wereld voor over christenvervolging. Eenmaal per jaar is er in 
ons land een ontmoetingsdag met een spreker die zelf vervolgd is 
(geweest). Open Doors brengt jaarlijks een ranglijst uit met namen 
van 50(!) landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. De 
eerste 10 landen op de ranglijst zijn Noord-Korea, Afghanistan, Soma-
lië, Libië, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria en India. 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Schaduwzijden van het Digitale Tijdperk 
dinsdag 8 oktober, 20.00 uur, Pelgrimskerk Buitenveldert 
 
Op dinsdag 8 juni vanaf 20.00 uur spreekt Marjolein Lanzing over de 
schaduwzijden van het digitale tijdperk in de Pelgrimskerk Buitenvel-
dert, Van Boshuizenstraat 560 (ingang Backershagen). 
Voor het bijwonen van de lezing is aanmelding verplicht via  
lezing@pelgrimskerk.nu. Het is ook mogelijk om de lezing via 
livestream te volgen. Kijk voor de link en meer informatie op 
www.pelgrimskerk.nu. De toegang is gratis, een bijdrage voor  
Stichting Jarige Job is gewenst.  
 
Welkom, maar vergeet u zich niet aan te melden? 
Als u een kerkdienst bij wilt wonen, is aanmelden nodig.  
U kunt dit op twee manieren doen:   

• Via het emailadres tot donderdagavond 22.00 uur:   
aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl   

• Per telefoon:  06 - 824 09 128  op maandag van 9.00 – 14.00 
uur 

 
 
Toelichting op de 1e collecte:  
 
Kerk als thuisplek voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en er-
varing laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht 
hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele 
of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protes-
tant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen 
voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de 
kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en 
waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 

mailto:aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl
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U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. kerk als thuisplek. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
1e collecte. 
  
 
 

Toelichting op de 2e collecte:  
 
Raad van Kerken: Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede 
In de Raad van Kerken in Nederland werken achttien kerken officieel 
samen. Op de agenda van de Raad staan zowel theologische als maat-
schappelijke onderwerpen. Deskundigen vanuit de lidkerken en daar-
buiten dragen bij aan de oecumenische dialoog hierover. De Raad 
onderhoudt relaties met vele kerken wereldwijd, maar ook met ver-
tegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partij-
en en tal van maatschappelijke organisaties. De opbrengst van deze 
collecte wordt gebruikt om de pelgrimage van gerechtigheid en vrede 
te blijven bewandelen. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
raad van kerken. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
2e collecte. 
  
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
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Eerste collecte Tweede collecte 
 

    
 
 
Agenda Kerkdiensten 
 
30 mei: 10.00 ds. Werner Pieterse 
 
6 juni: 10.00 ds. Barbara de Groot 
 
13 juni 10.00 ds. Elizabeth Post 
 
20 juni 10.00 ds. Trinus Hibma 
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