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Op de omslag een stèle van de God Baal. 
Opgegraven in 1932 in Noord Syrië; 15de eeuw v. Chr. (Louvre, Parijs) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Freja Slot 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezer: Wim Coeveld 
Muziek: Leo Kramer  
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VOORBEREIDING 
 
 
Welkom 
 
Stilte 

(gemeente gaat staan) 
 
We zingen: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” 

(Psalm 122: vers 1) 
 
Onze hulp 

(gemeente gaat zitten) 
 
We zingen: “Het jaar neigt zich tot stille groet” 

(Lied 712: vers 1 t/m 4) 
 
Met de kinderen 
 
Kyriegebed 
 
We zingen (staand): “Zing jubilate voor de Heer” 

(Loflied 652: vers 1 t/m 4) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Bij de opening van de schrift zingen we :  
“Hoor het woord, hoor het woord” (Lied 335) 
 
Lezing: Richteren 2:1-10 (Naardense Bijbelvertaling) 
 

De engel van de ENE klimt op 
vanuit de Gilgal naar Bochiem; 
hij zegt: ik heb u doen opklimmen uit Egypte 
en u doen komen in het land 
dat ik heb gezworen aan uw vaderen, 
en ik zei: ik verbreek mijn verbond met u niet 
voor eeuwig!- 
 

en gij, 
gij zult geen verbond smeden 
met de ingezetenen van dit land; 
hun offerplaatsen zult ge omverhalen!- 
maar ge hebt naar mijn stem niet gehoord; 
waarom hebt ge dat gedaan?- 
 

ik heb dan ook gezegd: 
ik verdrijf hen niet van uw aanschijn,- 
worden zullen ze u tot benauwers, 
en hun goden zullen u worden tot een valstrik! 
 

En het geschiedt: 
met dat de engel van de ENE deze woorden 
heeft gesproken 
tot alle zonen-en-dochters van Israël,- 
verheffen zij, de gemeenschap, 
hun stem en wenen. 
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Ze roepen als naam voor dat oord uit 
‘Bochiem’, - wenenden; 
ze brengen daar een offer aan de ENE. 
 

Dan zendt Jozua de gemeenschap uit,- 
en gaan de zonen-en-dochters van Israël 
per man naar zijn erfdeel 
om het land te beërven. 
 

De gemeenschap, zij dienen de ENE 
alle dagen van Jozua,- 
én alle dagen van de oudsten 
die hun dagen hebben verlengd tot ná Jozua 
en die hebben gezien 
al het grote doen van de ENE 
dat hij aan Israël gedaan heeft. 
 

Jozua, zoon van Noen, 
dienaar van de ENE, 
sterft,- als zoon van honderd en tien jaren. 
 

Ze begraven hem in het gebied 
dat zijn erfdeel is, 
in Timnat Cheres, 
in het bergland van Efraïm,- 
ten noorden van de berg Gaäsj. 
 

Maar als ook heel die generatie 
is verzameld bij zijn vaderen,- 
staat een andere generatie op ná hen: 
de ENE kennen ze niet, 
en ook het doen niet 
dat hij aan Israël heeft gedaan. 
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We zingen: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” 
(Lied 992: vers 1 t/m 4) 

 
Lezing Richteren 2:11-18 (Naardense Bijbelvertaling) 
 

Dan doen de zonen-en-dochters van Israël 
wat kwaad is in de ogen van de ENE: 
ze dienen de baäls. 
 

Ze verlaten 
de ENE, de God van hun vaderen, 
hij die hen heeft uitgeleid 
uit het land van Egypte, 
en gaan 
achter andere goden aan 
uit de goden van de gemeenschappen 
rondom hen 
en werpen zich voor hen neer; 
zo krenken ze de ENE. 
 

Ze verlaten de ENE; 
ze worden dienaars van de baäl 
en de asjtartes; 
 

dan ontbrandt de toorn van de ENE 
tegen Israël 
en geeft hij hen in de hand van plunderaars 
die hen plunderen; 
hij verkoopt hen 
in de hand van hun vijanden rondom, 
en ze zijn niet meer in staat geweest 
om stand te houden 
voor het aanschijn van hun vijanden. 
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Overal waar ze uittrokken 
is de hand van de ENE 
ten kwade tegen hen geweest, 
zoals de ENE had gesproken, 
zoals de ENE hun had gezworen: 
het wordt hun zeer bang. 
 

Maar de ENE deed richters opstaan, 
zij redden hen uit de hand 
van hun plunderaars. 
 

Maar ook naar hun richters 
hebben ze niet gehoord, 
want gehoereerd hebben ze, 
andere goden achterna, 
en ze hebben zich voor hen neergeworpen; 
met haast zijn ze afgeweken 
van de weg die hun vaderen zijn gegaan 
door te horen naar de geboden van de ENE, 
zó hebben zij niet gedaan. 
 

Ja, de ENE heeft voor hen 
richters doen opstaan; 
de ENE is met de richter geweest 
en heeft hen gered 
uit de hand van hun vijanden, 
alle dagen van de richter; 
want de ENE had berouw gekregen 
vanwege hun gekerm 
voor het aanschijn 
van hun verdrukkers en hun drijvers. 

 
Muziek 
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Uitleg en verkondiging 
 
We zingen: “Voor hen die ons regeren” 

(Lied 994: vers 1 t/m 4) 
 
Gedachtenis 
 
We zingen: “Niemand leeft voor zichzelf” 

(Lied 961) 
 

 
GEBEDEN 

 
 
Gebeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “Samen op de aarde” 

(Slotlied 993: vers 1 t/m 7) 
 
Zegen, besloten met 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 19 september 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 september 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrij-

heidsmail. 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 plak-

ken) ziet u alle acties die Amnesty 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 vervol-

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

 

 
 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Lees mee met de preek van de week 
"In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn ei-
gen ogen goed was." Zo eindigt het boek Rechters, of Richteren. De 
rechters geven richting aan het volk Israël, dat onder leiding van Jo-
zua het beloofde land was binnen getrokken. Maar de opbouw van de 
samenleving gaat chaotisch en de praktijk van samenleven is weer-
barstig, en wat voor leiderschap is er dan nodig? Herkenbare thema's 
voor onze tijd? Het levert in elk geval prachtige literaire verhalen op 
van hoe God het via die rechters blijft proberen met dat volkje. In een 
serie van vier zondagen lezen we uit dit inspirerende bijbelboek. Wel-
kom om mee te lezen met de predikanten op de woensdagavond. 
Locatie  Paaskerk 
Datum  woensdag 15, 22, 29 september en 6 oktober 
Tijd  20.00 - 22.00 uur 
Leiding  ds. Werner Pieterse, 06 - 41 508 135,  

dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl 
ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93,  
dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 

 
 

Kring romans 
Een kring voor enthousiaste lezers die drie keer bij elkaar komen om 
gezamenlijk een vooraf gelezen (Nederlandse) roman te bespreken. 
We lezen voor 14 oktober de roman van Gerda Blees ‘Wij zijn licht’. 
Locatie  Paaskerk 
Datum  donderdag 14 oktober, 13 januari, 17 maart 
Tijd   15.00 uur  
Informatie  Albert van Blaaderen, 0297-58 25 93 

literatuur@paaskerk-amstelveen.nl 
 
 
 

 

mailto:literatuur@paaskerk-amstelveen.nl
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Bach cantate in Kruiskerk zondag 26 september 
 Zondag 26 september om begint om 16:30 uur in de Kruiskerk, Van 
der Veerelaan 30a, een muzikale vesper waarin een cantate van Jo-
hann Sebastian Bach wordt uitgevoerd. De toegang is vrij; na afloop is 
er een collecte waaruit de kosten van deze vesper betaald worden. 
Graag aanmelding via een mail naar  
cantate@kruiskerk-amstelveen.nl. 
  
Eén keer per maand wordt in de Kruiskerk een van de muzikale schat-
ten uit de christelijke kerkmuziek uitgevoerd. In deze vesper zal 
de Vesperscantorij de cantate Ach, lieben Christen, seid getrost (BWV 
114) van Johann Sebastian Bach laten horen. De cantate is in 1724 
voor deze periode van het jaar geschreven en heeft als onderwerp 
‘steungeven en troostbieden’. De aria’s worden gezongen door de 
vocale solisten Franske van der Wiel (alt) en Arco Mandemaker (te-
nor). De begeleiding gebeurt door een barokensemble met strijkers, 
continuo, hobo’s en traverso. Henk Trommel heeft de muzikale lei-
ding en ds. Sieb Lanser is liturg. 
 
 

Bijbelkring Johannes en Jeremia  
De coronacrisis legde vorig seizoen de studie van het evangelie naar 
Johannes vroegtijdig stil. Ondanks een inhaalslag in juni 2021 blijft er 
nog interessant materiaal over dat nog niet behandeld is. Op verzoek 
van de deelnemers maken we voor Kerstmis studie van het resteren-
de materiaal, dat waar nodig aangevuld wordt met overeenkomstige 
stof uit Johannes’ eerste brief. Na Kerstmis richten we ons op het 
Oude Testament en bestuderen we een aantal opvallende perikopen 
uit de profeet Jeremia, die predikte voorafgaande aan en ten tijde 
van de Babylonische ballingschap.  
 
 
 

mailto:cantate@kruiskerk-amstelveen.nl
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Locatie  Pelgrimskerk 
Datum  dinsdag 28 september, 12 en 26 oktober,  

9 en 23 november en 7 december, 
18 januari, 1 en 15 februari, 1 en 15 en 29 maart 

Tijd  14.00 - 16.00 uur 
Leiding  ds. H.U. de Vries, 020 - 686 91 41,  

predikant@pelgrimskerk.nu 
 
 
 

Toelichting op de 1e collecte 
 
Kerk in Actie: Syrië - de kerk als plek van hoop en herstel 
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel 
plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk 
mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltij-
den en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. 
Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te 
houden. Zodat ze, ook in 
deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Syrië. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
1e collecte. 

 
 
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/oj6vftGqMbtQEi24dwAg24
https://tikkie.me/pay/PGAB/oj6vftGqMbtQEi24dwAg24
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Toelichting op de 2e collecte 
 

Wijkwerk 
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar 
onze wijkkas. Dit keer is de opbrengst onder andere bestemd voor de 
extra aandacht die we hebben besteed aan de start van het nieuwe 
seizoen om bijvoorbeeld de startzondag een feestelijk tintje te geven.  
 
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. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
2e collecte 
 
 
Eerste collecte  Tweede collecte 
 

     
 
 
Agenda Kerkdiensten 
 
19 september 10.00 ds. Werner Pieterse 
26 september 10.00 ds. Barbara de Groot 
3 oktober 10.00 ds. Barbara de Groot 

https://tikkie.me/pay/PGAB/28CHZLLeUvx9vo3Tpxj8Xr
https://tikkie.me/pay/PGAB/28CHZLLeUvx9vo3Tpxj8Xr
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