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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 weer toegestaan. 
 

Wij vertrouwen erop op deze manier een mooie 
en veilige viering te hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: Nicolien Luitwieler, predikant in opleiding 
Ouderling van dienst: Kees Elfferich 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezer: Ilse Meester 
Organist: Peter van Dongen 
Liturgische kleur: Groen  
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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) 
 

We zingen: “De Heer is groot, zijn lof weerklinkt” 
(Intochtspsalm 48: vers 1) 

 
Groet en bemoediging 
 
We zingen: “De Heer is groot, zijn lof weerklinkt” 

(Psalm 48: vers 3) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed 
 
We zingen: “Jezus zal heersen waar de zon” 

(Glorialied 871: vers 1 t/m 4) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Profetenlezing: Jesaja 43:1-3 
 

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, 
je bent van mij! Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door 
rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het 
zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de 
HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte 
als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. 

 
We zingen: “Vrees niet, mijn kind” 

(uit: Voorzichtig licht, melodie psalm 149: vers 1) 
 

1. Vrees niet mijn kind - zo spreekt je Schepper, 
Ik ben erbij, Ik zal je redden; 
Ik ken je toch, noem je bij name - 
zou ik mijn volk beschamen? 
Wees niet bang, want Ik maak je vrij. 
Wees niet bang, want je bent van Mij! 
Ik, die mijn adem in jou schiep, 
Ik ben het die jou riep. 

 
Evangelielezing: Marcus 2:13-17 
 

Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte 
kwam naar hem toe, en hij onderwees hen. Toen hij verderging zag hij 
Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten, en hij zei tegen hem: ‘Volg 
mij.’ Levi stond op en volgde hem. Op een keer was hij bij Levi thuis uit-
genodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot 
aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. Toen 
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de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tolle-
naars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zon-
daars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben 
geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaar-
digen te roepen, maar zondaars.’ 

 
We zingen: “Nu laat ons God de Here” 

(Lied 863: vers 1, 3 en 4) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
We zingen: “Jezus roept hier mensen samen” 

(Lied 975: vers 1 t/m 3) 
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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 
 
We zingen (staand): “Wij komen als geroepen”  

(Slotlied 612: vers 1 t/m 3) 
 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 
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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. 

 

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  
noodzakelijk, omdat de 1,5 meter regel nog blijft en er maximaal on-
geveer 50 gemeenteleden een dienst kunnen bijwonen (exclusief 
“personeel”). Aanmelden kunt u op de gebruikelijke manieren. Als u 
op zondag 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,  
willen 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, binnen 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  
verlaten. Wij vragen u zelf alert te blijven op de onderlinge afstand.  

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Het dragen van mondkapjes is niet langer verplicht, als u zich er  
prettige 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  

 
Toelichting op de 1e collecte:  
Thuis kerkdienst beluisteren zonder internet 
Aan gemeenteleden zonder internetverbinding die toch naar de zon-
dagse viering willen luisteren wordt een Powerlineadapter ter be-
schikking gesteld en desgewenst geïnstalleerd. Een praktische oplos-
sing die hen in staat stelt om toch verbonden te blijven met de kerke-
lijke gemeenschap. De opbrengst van deze collecte is  bestemd voor 
het abonnement om de zondagse vieringen uit te zenden en de kos-
ten van de apparatuur om dat mogelijk te maken. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. kerkdienst thuis. 
 
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. Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtge-
noten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte. 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
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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. 
 
 
 Eerste collecte  Tweede collecte 
 

     
 
Agenda Kerkdiensten 
 
11 juli 10.00 Nicolien Luitwieler 
18 juli 10.00 ds. Werner Pieterse 
25 juli  10.00 ds. Werner Pieterse 
1 augustus 10.00 Reeling Brouwer 
 
 

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