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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 

 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Heer, die mij ziet zoals ik ben” 
(Intochtspsalm 139: vers 1 en 2) 

 

Onze Hulp  
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst 

 

We zingen: “Heer, die mij ziet zoals ik ben” 
(Psalm 139: vers 5 en 6) 

 

Gebed om ontferming 

 

We zingen: “Heer, die mij ziet zoals ik ben” 
(Psalm 139: vers 8) 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: Joël 2:1-11 
 

Blaas de ramshoorn op de Sion, 

blaas alarm op mijn heilige berg; 

laat alle inwoners van het land beven van ontzetting: 

de dag van de HEER komt! Hij is nabij! 

Het is een dag van duisternis en donkerheid, 

een dag van dreigende, donkere wolken. 

Als het morgenlicht over de bergen, 

zo nadert een groot en machtig volk, 

zoals er nooit tevoren is geweest 

of ooit nog zal zijn tot in het verste nageslacht. 

Hun voorhoede is een verterend vuur, 

hun achterhoede een verzengende vlam; 

als de tuin van Eden ligt het land voor hen, 

achter hen blijft een kale woestijn. 
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Niets en niemand kan ontkomen. 

Het is alsof het paarden zijn, 

als strijdrossen draven ze voort; 

als het ratelen van strijdwagens 

klinkt hun opmars over de bergtoppen, 

als het knetteren van stro dat in het vuur verteert, 

als een machtig volk dat zich opmaakt voor de strijd. 

Bij die aanblik krimpen allen ineen, 

alle gezichten verbleken. 

Onverschrokken komen zij aanstormen, 

als strijders beklimmen zij de muren. 

Ieder houdt vast aan zijn eigen weg, 

niet één wijkt ervan af; 

niemand van hen duwt een ander opzij, 

iedereen houdt zijn eigen plaats. 

Ook als er sneuvelen door tegenstand, 

verbreken zij hun gelederen niet. 

Ze bestormen de stad, 

ze klimmen over de muren heen, 

ze dringen de huizen binnen, 

ze komen als dieven door de vensters. 

Bij die aanblik beeft de aarde, 

siddert de hemel; 

zon en maan worden verduisterd, 

sterren doven hun glans. 

Want het is de HEER – 

zijn stem schalt voor zijn leger uit, 

zijn strijdkrachten zijn geweldig, 

zijn bevel wordt met groot vertoon volbracht. 

Ja, groot en ontzagwekkend is de dag van de HEER, 

wie kan die dag doorstaan? 
 

We zingen: “Dag der dagen, als de tijden” 
(Lied 775: vers 1 t/m 7) 

 

Schriftlezing: Marcus 8:22-26 
 

Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan 

te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn 

ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het 

zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. 

Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de 

waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’ 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Muzikaal intermezzo  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Aandachtspunten  

 

Inzameling van de gaven 

 

Onderwijl wordt de tafel voorbereid en zingen we: 

“Als wij weer het brood gaan breken” (Lied 387: vers 1 t/m 5) 

 

 

VIERING VAN DE MAALTIJD 

 

 

Tafelgebed 
 

De Heer zal bij u zijn 

De Heer zal u bewaren 

verheft uw hart 

Wij hebben ons hart bij de Heer 

Laten wij danken de Heer, onze God! 

Het past ons de Heer te danken 

 

U danken wij Heer, onze God 

... 

zo zingen wij met de kerk van  

alle plaatsen en alle eeuwen: 

 

“Heilig, heilig, heilig” (Lied 404e) 

 

U danken wij om Jezus Uw zoon ... 

 

...in de nacht voor zijn dood, neemt hij een brood,   

spreekt de dankzegging daarover uit, 

breekt het en geeft het aan de zijnen, met de woorden: 

 'dit is mijn lichaam voor U: 

doet dit tot mijn gedachtenis!' 

 

Zo neemt hij ook de beker na de maaltijd, 

spreekt de dankzegging daarover uit, 

en geeft die aan de zijnen met de woorden: 

 'deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 

dat voor u en voor velen vergoten wordt 

tot vergeving van zonden 

doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!' 

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren, tot-

dat hij komt. Maranatha 

 

 



 

5 

U danken wij om uw Geest.. 

 

Wij bidden u... 

 

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. 

 

We wensen elkaar de vrede van Christus 

 

Tijdens brood en wijn zingen we: 

“De toekomst van de Heer is daar” (Lied 767: vers 1 t/m 7) 

 

We zingen (staand): “Toch overwint eens de genade” 
(Slotlied 755: vers 1 en 2) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 29 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. 

 

Start nieuw seizoen muzikale vespers in Kruiskerk  

Amstelveen zondag 29 augustus, aanvang 16.30 uur 
  

Zondag 29 augustus om 16.30 uur begint de eerste muzikale vesper van een nieuw seizoen. Voor het 

eerst sinds lange tijd is koorzang weer toegestaan. We zijn verheugd koor en orkest van Bach Ensem-

ble Amsterdam te mogen ontvangen. De toegang is vrij, na afloop wordt om een vrijwillige bijdrage 

gevraagd. Aanmelding is verplicht. Graag een mail naar cantate@kruiskerk-amstelveen.nl. 

  

Maandelijks, meestal op de vierde zondag, klinken cantates, motetten, hymnen en anthems in de mu-

zikale vespers. In deze eerste vesper worden twee korte cantates uit de tijd van de barok ten gehore 

gebracht. Van Dieterich Buxtehude klinkt cantate BuxWV 15, Der Herr ist mit mir (psalm 118) en van 

Johann Sebastian Bach horen we cantate 192, Nun danket alle Gott. Beide cantates zijn feestelijk, de 

vocale passages zijn ingebed in rijke instrumentale delen waarin behalve strijkers en continuo ook 

hobo’s en fluiten meespelen.  

Twee vocale solisten verlenen aan deze muzikale vesper hun medewerking, de sopraan Henriette 

Feith en de bas Michiel Meijer. De muzikale leiding heeft Paulien Kostense. Ds. Niek Scholten uit Aer-

denhout is in deze vesper de liturg, terwijl Henk Trommel de gemeentezang begeleidt vanachter het 

hoofdorgel. 

 

Dankwoord 
Vanuit de Paaskerk kregen wij zondag de mooie bos bloemen.  

Hartelijk dank daarvoor. 

Ook ontvangen wij veel lieve kaarten en telefoontjes. Dat sterkt ons. 

Lieve groeten, Leen en Sietske Valkier. 

 

Programma Leren en Bezinnen t/m december 2021 
In de volgende Present, die 4 september zal uitkomen, staat het   

programma “Leren en Bezinnen”. Er worden voor het najaar en de winter weer diverse kerkelijke acti-

viteiten georganiseerd.  

Graag verwijzen wij u voor de inhoud naar deze Present. 
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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 

 

Toelichting op de 1e collecte 

Stichting Derde Wereld Hulp 

SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada aan de oostkust van India. Het be-

langrijkste doel is dat de kinderen in de toekomst op eigen benen kunnen staan. 

Op dit moment helpen we ook de arme mensen vanuit het dorp waar het kindertehuis staat en de mensen uit 

de sloppenwijk. De werkloosheid raakt deze mensen enorm. We voorzien deze mensen regelmatig van een 

voedselpakket.  

Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie op SDWH.nl. 

 

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

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

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

 

Toelichting op de 2e collecte 
Communicatie in onze gemeente 

In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze activiteiten daarom nog ac-

tiever onder de aandacht van de mensen brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is 

internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. 

Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de op-

brengst van deze collecte wordt onder andere het onderhouden van de websites betaald. 

 

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. communicatie. 

 

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

 
 Eerste collecte  Tweede collecte 
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Agenda Kerkdiensten 

 

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 

19 september 10.00 ds. Werner Pieterse 

 


