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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: “Laten wij zingend deze dag beginnen” 
(Intochtslied 212: vers 1, 2 en 3) 

 

Groet en Onze Hulp  

 

We zingen: “Laten wij zingend deze dag beginnen” 
(Lied 212: vers 4 en 5) 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed 

 

We zingen: “Alle eer en alle glorie” 
(Lied 305: vers 1, 2 en 3) 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Schriftlezing: Nehemia 9:9-21 
 

U zag de ellende van onze voorouders in Egypte, bij de Rietzee hoorde u hen om hulp 

roepen. Daarop verrichtte u tekenen en wonderen bij de farao en al zijn dienaren, bij 

zijn hele volk, omdat u wist hoe slecht zij onze voorouders behandelden. Zo vestigde u 

uw naam, die tot op heden voortleeft. Voor de ogen van de Israëlieten spleet u de zee, 

midden in de zee liepen zij op het droge. U wierp hun achtervolgers in de diepte, als 

een steen in kolkend water. Overdag leidde u hen in een wolkkolom, ’s nachts in een 

vuurzuil, zodat er licht was op de weg die ze moesten gaan. U daalde neer op de Sinai, 

u sprak met hen vanuit de hemel, u gaf hun juiste rechtsregels, deugdelijke wetten en 

goede voorschriften en geboden. U maakte uw heilige sabbat aan hen bekend, u gaf 

hun uw geboden, voorschriften en wetten bij monde van uw dienaar Mozes. Wanneer 

ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u water 
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voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te ne-

men, het land dat u hun onder ede had beloofd. Maar onze voorouders hebben zich 

misdragen; koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. Ze weigerden te 

luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze 

een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God 

van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet. Ze terg-

den u door een stierkalf te gieten en te zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft 

geleid!’ Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet ver-

laten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en ’s 

nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. U gaf hun 

uw goede geest, en zo verkregen ze inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste 

hun dorst met water. Veertig jaar lang hebt u hen onderhouden, in de woestijn ontbrak 

het hun aan niets, hun kleding raakte niet versleten en hun voeten zwollen niet op. 

 

We zingen: “Loof God de Heer, en laat ons blijde” 
(Psalm 105: vers 1, 2 en 15) 

 

Schriftlezing: Johannes 6:30-40 
 

Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we 

in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn 

gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ 

Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel 

gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God 

is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ ‘Geef ons 

altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. 

‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer 

dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. 

Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet weg-

sturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te 

doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: 

dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen 

laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in 

hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal op-

wekken.’ 

 

We zingen: “Het brood dat ons voorogen staat” 
(Lied 389: vers 1, 2 en 4) 

 

Uitleg en verkondiging 
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Muzikaal intermezzo 

 

We zingen: “Zolang er mensen zijn op aarde” 
(Lied 981: vers 1 t/m 5) 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

 

Overlijdensbericht 

 

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 en inzameling van de gaven 

 

We zingen (staand): “Laat de woorden die we hoorden” 
(Slotlied 422: vers 1, 2 en 3) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 15 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. 

 

 

Aktie Vrijheidsmail augustus 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrijheidsmail. 

Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties klikt (als dat niet lukt 

kunt u de link kopiëren en in uw browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Am-

nesty op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op gericht is 

en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het betreft, een petitie, mail of brief.  

De mailacties herkent u aan stuur een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over 

de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en ver-

volgens op <verstuur mijn e-mail> te klikken. Doet u ook mee? 

 

 

Toelichting op de 1e collecte 
Stoelenproject 

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, 

maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in deze opvang aan de Marnixstraat. 

Het is belangrijk dat er een plek is waar daklozen terecht kunnen voor een fatsoenlijke maaltijd en waar vrijwil-

ligers met hen op zoek gaan naar alternatieve oplossingen om hen een dak boven het hoofd te bieden. Help 

mee door een gift aan deze collecte. 

 

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

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

 

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

 

Toelichting op de 2e collecte 
Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan 

In het islamitische Pakistan hebben christenen het niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs bur-

ger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Ac-

tie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je 

je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Uw gift maakt dat jaarlijks ruim zesduizend - vooral 

jonge - mensen hieraan mee kunnen doen. 

 

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

stelveen-Buitenveldert, o.v.v. Pakistan. 
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 

 

 

 Eerste collecte  Tweede collecte 

 

     
 

Agenda Kerkdiensten 

 

15 augustus 10.00 ds. Barbara de Groot 

22 augustus 10.00 ds. Barbara de Groot 

29 augustus  10.00 ds. Werner Pieterse 

5 september 10.00 ds. Werner Pieterse 

 


