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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. Barbara de Groot 
Ouderling van dienst: Sabina Pierik 
Diaken: Roeltje Mentink 
Voorlezer: Sabina Pierik 
Organist: 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 
 
Er wordt gezongen: “Alles uit Hem ontstaan” 

(Antifoon: lied 703) 

 
Er wordt gezongen: “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is” 

(Intochtspsalm 8a: vers 1 t/m 6) 

 
Groet en Onze Hulp  
 
Gebed 
 
Er wordt gezongen: “Alle eer en alle glorie” 

(Loflied 305: vers 1 t/m 3) 

 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Habakuk 2:1-4 
 

Ik ga nu op mijn wachtpost staan, betrek mijn post op het bolwerk, kijk 
uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn 
verwijt. Dit was het antwoord van de HEER. Schrijf dit visioen op, grif 
het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. Het visioen wacht tot 
zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog 
niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven. Wie 
niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn 
trouw. 

 
Er wordt gezongen: “Hoor het woord, hoor het woord” 

(Lied 335: vers 1) 

 
Tweede lezing: Johannes 3:22-36 
 

Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige 
tijd en hij doopte er. 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 reini-
gingsritueel. 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 ge-
tuigenis 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 ge-
zegd 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 luis-
teren 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 bo-
ven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en 
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spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen 
staat, getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn 
getuigenis door niemand aanvaard. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, 
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 leven, wie de Zoon niet wil gehoor-
zamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem 
rusten.’ 

 
Er wordt gezongen: “Een engel roept de oude man” 

(Lied 741: vers 1 t/m 4) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Bericht van overlijden, aansluitend wordt gezongen: 
“Niemand leeft voor zichzelf” (lied 961) 
 

Dankgebed en voorbeden, beantwoord met: 
“Adem van God, vernieuw ons bestaan” (acclamatie 368g),  
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 
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Er wordt gezongen: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!” 
(Slotlied 834: vers 1 t/m 3) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 
 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 6 juni 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. 

 
JD12+ 
Beste jongeren, 
Vanmorgen is er weer een JD12+ hier in de Paaskerk! Het thema is 
'leven na de dood', een onderwerp waar ieder mens wel zijn vragen 
over heeft. Recent onderzoek laat zien dat steeds meer Nederlanders 
geloven in leven na de dood. ‘De manier waarop we tegen de dood 
aan kijken, bepaalt hoe we in het leven staan’, zegt cardioloog en 
onderzoeker Pim van Lommel. Hoe denken jullie hierover? Wat zegt 
de Bijbel over leven na de dood? We gaan het er met elkaar over 
hebben!   
Groeten, Rianne 

 
Aan de paaskerkgemeente, 
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor het verzorgen van de bloem-
groet uit de Paaskerk op zondag 23 mei. Ze staan er nog steeds goed 
bij. We waren blij verrast. 
De heer en mevrouw Slump-Feenstra.  
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Aankondiging PGA-B brede gemeentevergadering in kader 
van het beroepingproces 
We zijn verheugd om u in het kader van het beroepingsproces het 
volgende te kunnen meedelen. De drie wijkkerkenraden en de alge-
mene kerkenraad hebben op 31 mei  in een gezamenlijke vergadering 
de voordracht van de beroepingscommissie unaniem overgenomen 
voor een te beroepen predikant voor de Kruiskerk gemeente. 
Op dinsdag 15 juni vragen wij uw instemming met het beroepen van 
deze predikant in een gemeentevergadering voor de gehele Protes-
tantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert. U kunt deze vergade-
ring in de Kruiskerk vanaf 20.00 uur op verschillende manieren bijwo-
nen: 

• in de kerkzaal zelf door u vooraf aan te melden bij de scriba van 
de algemene kerkenraad                              (e-mailadres: scri-
baak@pga-b.nl  of telefonisch via 06 83995520); 

• via kerkdienstgemist.nl/stations/2096-Kruiskerk; 

• via het vergadersysteem Teams. Ook voor Teams moet u zich 
vooraf aanmelden bij de scriba van de algemene kerkenraad (e-
mailadres: scribaak@pga-b.nl  of telefonisch via 06 83995520).  

Ook als u deze vergadering op afstand volgt, wordt u volop in de ge-
legenheid gesteld om te reageren via telefoon, SMS, Whatsapp of 
Teams. Hoe dit gaat, wordt toegelicht tijdens de vergadering. 
Alle kerkenraden willen u van harte en met nadruk uitnodigen om 
deze vergadering bij te wonen, ook al is deze voor een aantal deel-
nemers om bekende reden op afstand.  
 
Scriba Algemene Kerkenraad 
 

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

mailto:scribaak@pga-b.nl
mailto:scribaak@pga-b.nl
mailto:scribaak@pga-b.nl
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Vivaldi’s Nisi Dominus in vespers in Kruiskerk Amstelveen 
zondag 6 juni, 16.30 uur 
 

Op  zondag 6 juni, aanvang 16.30 uur, vindt in de Kruiskerk in Amstel-
veen de laatste muzikale vespers voor de zomervakantie plaats. Uit-
gevoerd wordt een van Antonio Vivaldi’s mooiste kerkelijke werken, 
de psalm Nisi dominus. De vespers kan vanaf 16.30 uur ook thuis, via 
een livestream, gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl; Amstelveen, 
Kruiskerk. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-
amstelveen.nl. 

Nisi Dominus zijn de eerste woorden van een van de psalmen uit de 
Bijbel die pelgrims tijdens de bedevaart zongen. De strekking van de 
psalm is dat alles wat de mens doet tevergeefs is, tenzij God er achter 
staat. Deze psalm is door tientallen componisten in de loop der eeu-
wen op muziek gezet. De barokke Italiaanse componist Antonio Vi-
valdi maakte twee versies, een voor koor en een voor solostem. Om-
dat koorzang nog niet is toegestaan vanwege de coronabeperkingen, 
hebben we voor deze vespers de versie gekozen voor solostem en 
strijkers. De mezzosopraan Elsbeth Gerritsen zingt de altpartij en de 
strijkers van Het Bach Ensemble Amsterdam begeleiden haar. Paulien 
Kostense heeft de muzikale leiding. Organist is Henk Trommel, terwijl 
ds. Niek Scholten liturg is.   

 
Toelichting op de 1e collecte:  
Kerk in Actie : Oeganda - kwetsbare vrouwen en kinderen sterk ma-
ken 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar 
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met 
steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese 
kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen 
verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kun-
nen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen 
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staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en 
gezinnen sterk. 
 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Oeganda.  U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 
met de link voor de 1e collecte. 
  

Toelichting op de 2e collecte:  
Eredienst & pastoraat in onze gemeente 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, 
Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde 
mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons voor 
in, samen met u. Ook in deze coronatijd. Door om te zien naar elkaar 
en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze 
collecte. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
eredienst en pastoraat 
 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 
 

    

https://tikkie.me/pay/PGAB/4fp4atkg3rs9J4phPNhyzm
https://tikkie.me/pay/PGAB/8gJBJa5CqKkptTAXxJEjN6
https://tikkie.me/pay/PGAB/8gJBJa5CqKkptTAXxJEjN6
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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