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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 dag gaat open voor het woord des Heren” 
(Intochtslied 217: vers 1 t/m 5) 

 

Groet en Onze Hulp  

 

Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 

 

We zingen: “Alles wat adem heeft love de Here” 
(Loflied 146c: vers 1, 5 en 7) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Schriftlezing: 1 Koningen 17:8-16 
 

Toen richtte de HEER zich tot Elia met de woorden: ‘Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, 

en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien.’Elia 

ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die 

bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde 

halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of 

ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. ‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,’ ant-

woordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje 

olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij 

en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’ Maar Elia zei: ‘Maak u niet onge-

rust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me 

dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, want dit zegt de HEER, 

de God van Israël: Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in 

de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.’ De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had 

gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de 

oliekruik raakte niet leeg, zoals de HEER bij monde van Elia had beloofd. 
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We zingen: “Het brood in de aarde gevonden” 
(Lied 390: vers 1 t/m 5) 

 

Schriftlezing: Johannes 6:22-29 
 

De volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. Ze hadden gezien dat er 

maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen 

vertrokken waren. Nu legden er andere boten uit Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het 

brood gegeten hadden nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. Toen de mensen za-

gen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boten en voeren ze naar 

Kafarnaüm om hem te zoeken. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: 

‘Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet 

omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet 

geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig 

leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht 

gegeven.’ Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’ ‘Dit moet u voor 

God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,’ antwoordde Jezus. 

 

We zingen: “U komt de lof toe, U het gezang” 
(Acclamatie: lied 339a) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Muziek 

 

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. 
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Aandachtspunten 

 

Inzameling van de gaven 

 

We zingen (staand): “U kennen, uit en tot U leven” 
(Slotlied 653: vers 1, 2, 3, 5 en 7) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 8 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 

 

Voedselbank Amstelveen 

De Voedselbank verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners die om financiële redenen niet of 

slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. De 40 vrijwilligers spannen zich 

hiervoor belangeloos in.  Op dit moment verzorgt de Voedselbank voor circa 125 huishoudens (370 

personen) een voedselpakket.  De Voedselbank streeft ernaar om een gezond en gevarieerd voedsel-

pakket te verstrekken. 

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Voedselbank. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 

 

 

 

Toelichting op de 2e collecte 

 

Jeugdwerk in onze gemeente 

We kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan. Alle coronamaatregelen maken dat Klieder-

kerk en Verhaal in de Kruiskerk even niet plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de gezamenlijke tiener-

dienst voor 12+ers er nog wel is. Dit is een gezamenlijke activiteit van de Paaskerk én Kruiskerk. Onder 

andere voor deze activiteiten is de opbrengst bestemd. 

 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Ge-

meente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk. 

 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 

 

 

 

 



 

6 

 

 Eerste collecte  Tweede collecte 

 

     
 

 

Agenda Kerkdiensten 

  8 augustus 10.00 drs R.J. Prent 

15 augustus 10.00 ds. Barbara de Groot 

22 augustus 10.00 ds. Barbara de Groot 

29 augustus  10.00 ds. Werner Pieterse 

 


