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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: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” 
(Intochtslied 275: vers 1, 2 en 3) 

 

Groet en Onze Hulp  

 

We zingen: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” 
(Lied 275: vers 4 en 5) 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed 

 

We zingen: “Lof zij de Heer, ons hoogste goed” 
(Glorialied 869: vers 1, 2 en 6) 

 

Moment met de kinderen 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Schriftlezing: Spreuken 9:1-6 
 

Wijsheid heeft haar huis gebouwd, 

zeven zuilen heeft ze uitgekapt. 

Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, 

haar tafel heeft ze gedekt. 

Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, 

zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: 

‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ 

Wie geen verstand heeft roept ze toe: 

‘Kom, eet het brood dat ik je geef, 

drink de wijn die ik heb gemengd. 

Wees niet langer zo onnozel, 

leef, en betreed de weg van het inzicht.’ 
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We zingen: “O alle gij dorstigen, kom tot de stromen” 
(Lied 382: vers 1 en 3) 

 

Schriftlezing: Johannes 6:41-59 
 

De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel 

was neergedaald. ‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader 

en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald?’ Jezus zei: 

‘Ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij 

gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. 

Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” 

Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. Niet dat iemand ooit 

de Vader gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Waarachtig, ik 

verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voor-

ouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het 

brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood 

dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. 

En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’ Nu begon-

nen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te 

eten geven!’ Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de 

Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam 

eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood 

opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn 

lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft 

mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het 

brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; 

zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’ Dit alles zei hij in de syna-

goge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf. 

 

 

Muzikaal intermezzo 

 

 

Uitleg en verkondiging 

 

 

Muzikaal intermezzo 

 

 

We zingen: “Wij leven van de wind” 
(Lied 687: vers 1 t/m 3)  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

 

Dankgebed, voorbeden met acclamatie 368g: 

“Adem van God, vernieuw ons bestaan” 

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 en inzameling van de gaven 

 

We zingen (staand): “Aan U behoort, o Heer der heren” 
(Slotlied 978: vers 1, 2 en 4) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 22 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. 

 

Op 18 september geen rommelmarkt in de Paaskerk 

De afgelopen maanden hebben wij steeds de hoop gehad dat het mogelijk zou zijn op 18 september 

de rommelmarkt te organiseren. Nu de corona maatregel van 1,5 meter afstand houden nog gehand-

haafd blijft, is het niet haalbaar en ook niet verantwoord om de rommelmarkt te organiseren. Helaas 

dus geen rommelmarkt op 18 september.  De rommelmarktcommissie zal de ontwikkelingen van co-

rona maatregelen blijven volgen en als er mogelijkheden ontstaan gaan kijken wanneer we wat kun-

nen doen. 

  

De rommelmarktcommissie van de Paaskerk, 

Chris Aalbersberg, Aukje Hoogerwerf, Jacqueline Meij, Wilm Merckel, Reinier Ran, Jan van Schaik en 

Marjo Valkier 

  

 

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 

Drugspastoraat Amsterdam 

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is een stichting die pastorale zorg verleent aan mensen die in 

hun leven zijn of waren vastgelopen door drugsgebruik of in drugsgebruik. Vanuit  christelijke traditie 

wordt antwoord geboden op de zingevingsvragen die deze situatie bij de mensen die erin verkeren 

oproept. Het Drugspastoraat is er met name er voor mensen die (door of vanwege hun druggebruik) 

geen sociaal of maatschappelijk netwerk hebben of daar moeilijk aansluiting bij kunnen houden. 
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 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 

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

 

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 buurtgenoten. Betuig uw steun door een 

gift aan deze collecte. 

 

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. eredienst en pastoraat. 

 

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

 

 Eerste collecte  Tweede collecte 

 

     
 

 

Agenda Kerkdiensten 

 

22 augustus 10.00 ds. Barbara de Groot 

29 augustus  10.00 ds. Werner Pieterse 

5 september 10.00 ds. Werner Pieterse 

12 september 10.00 ds. Werner Pieterse en ds. Barbara de Groot 

 


