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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Rinse Reeling Brouwer 
Ouderling van dienst: Elly Merckel 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Tanja de Kam 
Organist: Leo Kramer  



 
3 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
 
Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Gods goedheid houdt ons staande” 
(Intochtspsalm 107: vers 1, 11, 12 en 13) 

 
Groet en Onze Hulp 
 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 
We zingen: “Gods goedheid houdt ons staande” 

(Loflied, psalm 107: vers 14 en 15) 
 
Met de kinderen 
 
We zingen: “Kind van God gegeven” 

(Kinderlied 781: vers 1 t/m 4) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Jesaja 43:1-7 
 

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 zul-

len 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. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo 

waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in 

ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, 

want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, 

uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik: 

Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug 

van verre, mijn dochters van de einden der aarde, allen over wie 

mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit 

geschapen heb, gemaakt en gevormd. 

 
We zingen: “God heeft het eerste woord” 

(Lied 513: vers 1 t/m 4) 
 
Schriftlezing: Johannes 6:16-21 
 

 Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar de 

zee; ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, 
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naar Kafar Naüm. Duisternis was al ingetreden, en Jezus was 

nog niet naar hen toe gekomen. Er stak een hevige wind op en 

de zee werd onstuimig. Toen ze vijfentwintig of dertig stadiën 

geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over de zee gaan; hij 

was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei tot hen: ‘IK 

BEN het, wees niet bang.’ Ze wilden hem aan boord nemen, 

maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naar-

toe wilden. 

 
We zingen: “Ga in het schip, zegt Gij” 

(Lied 917: vers 1 t/m 6) 
 
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 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 
 
We zingen: “Jezus, meester aller dingen” 

(Slotlied 352: vers 1 t/m 7) 
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Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 

 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 1 augustus 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. 

 

Toelichting op de 1e collecte 
 
Stap Verder in Amsterdam Zuidoost 
In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 135 
nationaliteiten. Het diaconaal oecumenisch centrum Stap Verder heeft spe-
ciale aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder gel-
dige papieren. Stap Verder heeft sociale en juridische spreekuren, verwijst 
mensen door naar instanties, biedt laagdrempelige taallessen en biedt 
vrouwen naailessen om in hun eigen inkomen te voorzien. Medewerkers 
van Dokters van de Wereld verzorgen een medisch spreekuur. Afgelopen 
jaar is het bezoekersaantal verdubbeld en werken we met het Rode Kruis 
samen om ook voedsel vouchers uit te delen en met Stichting Leergeld om 
laptops aan kinderen te verstrekken. Kortom: een plek midden in de wijk 
waar de kerken diaconaal present zijn voor mensen die nergens anders te-
recht kunnen. 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. 
Stap Verder. 
 
U kunt ook direct een bedrag overmaken met de link voor de 1e collecte. 

  

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
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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 kijken. De collectie 
van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.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, de 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 overmaken met de link voor de 2e collecte. 

 
Eerste collecte  Tweede collecte 
 

     
 
Agenda Kerkdiensten 
 
1 augustus 10.00 ds. Rinse Reeling Brouwer 
8 augustus 10.00 drs. R.J. Prent 
15 augustus 10.00 ds. Barbara de Groot 
22 augustus 10.00 ds. Barbara de Groot 

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