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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) 
 

Intochtslied: “Rond het licht dat leven doet” 
(Intochtslied 287: vers 1 en 2) 

 
Groet en Onze Hulp  
 
We zingen: “Rond het licht dat leven doet” 

(Lied 287: vers 5) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed 
 
Glorialied: “Loof overal, loof al wat adem heeft” 

(Lied 867: vers 1 en 2) 

 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 2:1-3 en 13-14 
 

Ten slotte zijn we omgekeerd en de woestijn weer in getrokken, in de 

richting van de Rode Zee, zoals de HEER mij had opgedragen. Jarenlang 

trokken we om het Seïrgebergte heen. Toen zei de HEER tegen mij: ‘Jullie 

zijn nu lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Keer om en ga 

naar het noorden.  

De HEER zei: ‘Breek op en steek het dal van de Zered over,’ en dat heb-

ben we gedaan. Tussen ons vertrek uit Kades-Barnea en de oversteek 

van de Zered waren er achtendertig jaar verstreken. Uiteindelijk was er 

van de eerste generatie geen weerbare man meer over in ons kamp, 

zoals de HEER gezworen had. 

 
We zingen: “Evenals een moede hinde” 

(Psalm 42: vers 1 en 3) 

 
Tweede lezing: Johannes 5:1-18 
 

Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruza-

lem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het He-

breeuws Betzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreu-

pelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar 

ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei 

tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke antwoordde: ‘Heer, als het 

water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het 

wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ Jezus zei: ‘Sta op, 

pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn 

slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. De Joden zeiden dan 

ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan 



 
5 

een slaapmat te dragen!’ Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij gene-

zen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ ‘Wie zei dat tegen 

u?’ vroegen ze. Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het 

was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren. 

Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U 

bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers over-

komen.’ De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem 

gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sab-

bat, dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader 

werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ Vanaf dat moment 

probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat on-

dermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo 

aan God gelijkstelde. 

 
We zingen: “Hoe ik ook ben” 

(Lied 928: vers 1 t/m 3) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
We zingen: “Mensen, wij zijn geroepen om te leven!” 

(Lied 827: vers 1 t/m 4) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en 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 
 
Slotlied: “Aan U behoort, o Heer der heren” 

(Lied 978: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 4 juli 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. 

 

12+ dienst 
 
Beste jongeren, 
Op 20 juni hadden we een mooie overvliegdienst in de Kruiskerk en 
hebben we na afloop gezellig pannenkoeken gebakken en gegeten. 
Dank voor jullie hulp! Vanmorgen is er weer een JD12+ hier in de 
Paaskerk met natuurlijk de jongeren van beide kerken. Na de dienst 
sluiten we het seizoen samen af: er zijn allerlei leuke activiteiten voor 
kinderen en jongeren (kubben, twister, mega-mikado etc.) en lunchen 
we samen. Doen jullie mee? 
Groeten, Rianne 
 

Vacature kerkelijk werker  
 
De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert zoekt voor het 
ouderenwerk in de Kruiskerk en de Paaskerk een kerkelijk werker (32 
uur). Meer informatie op:  
https://pga-b.nl/pga-b/nieuwsberichten/vacature-kerkelijk-werker-
pga-b/ 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
https://pga-b.nl/pga-b/nieuwsberichten/vacature-kerkelijk-werker-pga-b/
https://pga-b.nl/pga-b/nieuwsberichten/vacature-kerkelijk-werker-pga-b/
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Versoepeling maatregelen en koffie na de dienst 
 
Nu de corona maatregelen verder versoepelen, zijn er voor de kerk 
ook weer aanpassingen. Het aanmelden blijft voorlopig wel noodza-
kelijk, omdat de 1,5 meter regel nog blijft en er maximaal ongeveer 
50 gemeenteleden een dienst kunnen bijwonen (exclusief “perso-
neel”). Aanmelden kunt u op de gebruikelijke manieren. Als u op zon-
dag ochtend denkt, ik wil toch graag naar de kerk, maar heb me niet 
opgegeven, kunt u altijd proberen of er nog plaats is. De ervaring 
leert dat er meestal nog wel plaatsen vrij zijn!  
Vanaf zondag 4 juli willen we graag weer starten met koffie drinken 
na de dienst. Als u na de dienst graag blijft om koffie te drinken, wil-
len we u vragen via de trap naar beneden te gaan en buiten of binnen 
plaats te nemen aan een tafel. (buiten zullen er sta tafels staan, bin-
nen is er gelegenheid om te zitten). De vrijwilligers van de koffie 
dienst komen dan langs om koffie voor u in te schenken. Mocht u 
geen koffie willen drinken, kunt u via de boven ingang de kerk verla-
ten. Wij vragen u zelf alert te blijven op de onderlinge afstand.  
Het dragen van mondkapjes is niet langer verplicht, als u zich er pret-
tige bij voelt om wel een mondkapje te dragen, is daar uiteraard geen 
bezwaar tegen.  
Langzamerhand gaan we terug naar “normaal”, iets waar we allemaal 
naar verlangen.  
Elly Merckel-Timmer  
 

Agenda Kerkdiensten 
 
4 juli 10.00 ds. Barbara de Groot 
11 juli 10.00 Nicolien Luitwieler 
18 juli 10.00 ds. Werner Pieterse 
25 juli  10.00 ds. Werner Pieterse 
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Uitnodiging Koffieochtend       

           
Omdat we elkaar al zo lang niet hebben gezien of gesproken, organi-
seert de diaconie op donderdag 8 juli a.s. een ontmoetings-ochtend 
in de Paaskerk.  
We verwelkomen u graag om 10.30 uur in het Benedenhuis van de 
Paaskerk, waar u elkaar, onder het genot van een kopje koffie/thee, 
weer kunt ontmoeten en bijpraten. Ds. Barbara de Groot zal aanwezig 
zijn zodat u met haar kennis kunt maken. 
We houden ons deze ochtend aan de coronaregels van de overheid. 
In verband met de catering willen we graag tijdig weten op hoeveel 
personen we kunnen rekenen. Vandaar dat we u vragen u aan te 
melden. Dit kan voor 5 juli a.s. per email of telefonisch of door het 
invullen van de inschrijfformulieren die bij de uitgang van de kerk 
liggen. 
Met vriendelijke groet namens de Diaconie: 
Roeltje Mentink ,Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen 
email : roeltje@fammentink.nl,Tel. 06-26260449 

 
Toelichting op de 1e collecte:  
Kerk in Actie: Vakantietas - zomerpret voor kwetsbare kinderen 
Stel je voor dat je elke zomer je klasgenootjes op vakantie ziet gaan, 
terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat 
duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, 
toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal 
protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun om-
geving. Actie Vakantietas is een van de projecten 
waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Helpt u mee? 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. vakantietas. 
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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 Kerkdienstgemist.nl 
bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kij-
ken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerk-
dienstgemist.nl. 
 
Pelgrimskerk Wijkwerk 
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar 
onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de 
kerk en voor zieken, onze website, de nieuwsbrief. Wij rekenen op uw 
gift bij 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. 
Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
2e collecte. 
 
 Eerste collecte  Tweede collecte 
 

    

https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc
https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc
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