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Afbeelding op voorzijde:Jaël en Sisera,  

ets van Marcelle Hanselaar, 2007. 
British Museum. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Pieter Licht 
Diaken: Roeltje Mentink & Chris Aalbersberg 
Voorlezer: Gert Jan Slump 
Muziek: Nico Ph. Hovius  
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VOORBEREIDING 
 
 
Welkom 
 
Stilte 

(gemeente gaat staan) 
 
We zingen: “Luister, volk van God” 

(Psalm 78a: vers 1, 2 en 3) 
 
Onze hulp 

(gemeente gaat zitten) 
 
We zingen: “Luister, volk van God” 

(Psalm 78a: vers 4 en 5) 
 
Met de kinderen 
 
Kyriegebed (Lied 299e) 
 
We zingen (staand): “U alle eer” 

(Loflied 299e) 
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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 4:1-12 (Naardense Bijbelvertaling) 
 

De zonen Israëls voegen toe aan het doen van wat kwaad is in de 

ogen van de ENE; en Ehoed is gestorven. 

De ENE verkoopt hen in de hand van Javien, koning van Kanaän, 

die koning is geworden in Chatsor; overste van zijn strijdschaar is 

Sisera, en die zetelt in Charosjet Hagojiem. 

De zonen-en-dochters van Israël schreeuwen tot de ENE,- want hij 

heeft negenhonderd wagens van ijzer en hij heeft twintig jaar lang 

de zonen-en-dochters van Israël zwaar verdrukt. 

Debora, een vrouw die profetes was, vrouw van Lapidot,- zij heeft 

Israël gericht in die tijd. 

Zij zetelt onder de palm van Debora, tussen Rama en Bet El in het 

bergland van Efraïm; tot haar klimmen de zonen-en-dochters van 

Israël op voor rechtspraak. 

Zij zendt boden en laat Barak, zoon van Avinoam, roepen uit 

Kedesj in Naftali; zij zegt tot hem: heeft de ENE, Israëls God, niet 

geboden ‘ga heen, uittrekken zul je naar de berg Tabor en met je 

meenemen tienduizend man uit de zonen van Naftali en de zonen 

van Zebulon; 

naar jou toe trekken zal ik, naar de beek Kisjon: Sisera, overste van 

de strijdschaar van Javien en zijn wagens en zijn menigte,- geven 

zal ik hem in jouw hand!’ 

Dan zegt Barak tot haar: als u met mij meegaat zal ik gaan,- en 

als u niet met mij meegaat ga ik niet! 
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Zij zegt: ik ga, ik ga met je mee; maar, luisterrijk zal het voor jou 

niet worden op de weg die jij nu gaat, want door de hand van een 

vrouw ‘verkoopt’ de ENE Sisera! Dan staat Debora op en gaat zij 

met Barak mee naar Kedesj. 

Barak schreeuwt Zebulon en Naftali bijeen naar Kedesj, en in zijn 

voetstappen klimt een tienduizend man op; met hem klimt Debora 

op. 

Chever de Keniet heeft zich afgescheiden van Kaïn, van de zonen 

van Chovav, de zwager van Mozes; hij spant zijn tent bij de 

godseik in Tsaänaniem bij Kedesj. 

Ze melden aan Sisera,- dat Barak, de zoon van Avinoam, de berg 

Tabor is opgeklommen. 

 
Muziek 
 
Lezing Richteren 4:13-24 en 5:24-27 (Naardense Bijbelvertaling) 
 

Sisera schreeuwt al zijn wagens bijeen: negenhonderd wagens 

van ijzer; en heel de manschap die bij hem is; vanuit Charosjet 

Hagojiem naar de beek Kisjon. 

Debora zegt tot Barak: sta op, want dit is de dag dat de ENE Sisera 

in je hand heeft gegeven; is de ENE niet uitgetrokken voor je 

aanschijn uit?! Dan daalt Barak af van de berg Tabor met 

tienduizend man achter zich aan. 

De ENE brengt Sisera en heel het wagenpark en heel het 

legerkamp in verwarring door de bek van het zwaard, door de 

verschijning van Barak; Sisera daalt neer van de wagen en vlucht 

te voet. 

Barak heeft het wagenpark en het legerkamp achternagejaagd 

tot aan Charosjet Hagojiem; zo valt heel het legerkamp van Sisera 

door de bek van het zwaard, niet één is er overgebleven. 
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Sisera is te voet gevlucht naar de tent van Jaëel, vrouw van Chever 

de Keniet; want er is vrede tussen Javien, koning van Chatsor, en 

het huis van Chever de Keniet. 

Jaëel trekt uit, Sisera tegemoet, en zegt tot hem: wijk uit, mijn 

heer, wijk uit naar mij, vrees niet! Dan wijkt hij uit naar haar, de 

tent in, en zij bedekt hem met de deken. 

Hij zegt tot haar: geef me toch een beetje water te drinken, want 

ik heb dorst! Zij maakt de melkzak open, geeft hem te drinken en 

dekt hem weer toe. Hij zegt tot haar: blijf staan in de opening van 

de tent,- en laat het zo zijn, als er iemand komt en je vraagt en 

zeggen zal ‘is hier iemand’, dat jij zult zeggen ‘niemand!’ 

Jaëel, vrouw van Chever, neemt een tentpin en pakt de hamer in 

haar hand, komt stilletjes naar hem toe en stoot de pin door zijn 

keelgat totdat zij de aarde in schiet; hij wás al in diepe slaap en 

doodmoe,- en hij sterft. 

En ziedaar Barak die Sisera achtervolgt; Jaëel trekt uit, hem 

tegemoet, en zegt tot hem: ga mee, ik zal je laten zien de man die 

jij zoekt! Hij komt bij haar binnen en ziedaar Sisera, gevallen, 

dood, met de pin door zijn keelgat! 

Zo verootmoedigt God op die dag Javien, de koning van Kanaän,- 

voor het aanschijn van de zonen-en-dochters van Israël. 

De hand van de zonen Israëls gaat gaandeweg verder en wordt 

steeds harder op Javien, Kanaäns koning,- totdat ze hebben 

weggemaaid Javien, Kanaäns koning. 

 

Gezegend zij boven de vrouwen: Jaëel, vrouw van Chever, de 

Keniet; boven de vrouwen in de tent zij zij gezegend!  

Water vroeg hij, melk was wat zij gaf,- in een schaal voor 

geweldigen bracht zij room naderbij. 
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Haar hand stak zij uit naar de tentpin, haar rechterhand naar een 

hamer van zwoegers; zij hamerde op Sisera, timmerde op zijn 

hoofd, verwondde, doorboorde zijn keelgat. 

Tussen haar voeten kromde hij zich, viel neer en sliep in; tussen 

haar voeten kromde hij zich en viel neer, daar waar hij zich 

kromde viel hij neer, verwoest! 

 
We zingen: “Geef vrede, Heer, geef vrede” 

(Lied 1010: vers 1 en 4) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven  
 
We zingen: “Zoals ik ben, kom ik nabij” 

(Lied 377: allen: vers 1, 4 en 7; vrouwen: vers 2 en 5; 
mannen: vers 3 en 6) 

 
 

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) 
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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, totdat hij komt. Maranatha 
 
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. 

 
Vredegroet 
 

We wensen elkaar de vrede van Christus 
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Tijdens brood en wijn zingen we: 
“Ubi Caritas” (Lied 568b) 

 
We zingen (staand): “Loof de koning, heel mijn wezen” 

(Slotlied 103c: vers 1, 2 en 3) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 26 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. 

 

 
Ontmoetingsmiddag met High- Tea  
op dinsdagmiddag 5 oktober 
 
Op dinsdagmiddag 5 oktober organiseert de diaconie in de Paaskerk 
een ontmoetingsmiddag voor gemeenteleden en buurtbewoners.  
Onder het genot van thee en koffie en lekkere High tea hapjes en een 
gezellig programma gaan we met elkaar in gesprek. 
 
Tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur   
in het Benedenhuis van de Paaskerk. 
 
Graag aanmelden voor 1 oktober bij Roeltje Mentink  
tel. 020-4537148 of per email roeltje@fammentink.nl 
Als u vervoer nodig heeft laat het ons dan even weten. 
 
 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:roeltje@fammentink.nl
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Vanuit de tieners 
Na de aftrap twee weken geleden in de Paaskerk, zijn we zowel van-
daag als 10 oktober tijdens de intrededienst van Ds. Roel Knijff in de 
Kruiskerk. 
Ben je 12 jaar of ouder: kom een keer kijken, je bent van harte wel-
kom! 
 

 
Kliederkerk – David en Goliat  
Iedereen krijgt het benauwd als ze alleen al denken aan de reus Goli-
at, maar de jonge David is niet bang voor hem. Wil jij samen met ons 
meer te weten komen over David en Goliat? Beleef het verhaal op 
zondag 3 oktober tijdens Kliederkerk in de Paaskerk!  
 
Kliederkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders 
die samen door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten 
Bijbelverhalen willen ontdekken. Tijdstip: 16.00 – 18.00 uur (inclusief 
eten). Opgeven kan voor donderdag 30 september bij Jeugdwerker 
Nienke (kliederkerk@pga-b.nl of 06 - 37 22 76 76) 
 
 

Gebedsgroep 
Woensdag 29 september is weer een gebedssamenkomst.  
Nieuwsgierig om het een keer mee te maken? Van harte welkom!!! 
 
Tijd:  19-20 uur 
Plaats: benedenhuis Paaskerk 
 
Informatie: Freja Slot-Koelbloed tel. 0646053626   
email: freja.koelbloed@gmail.com  
 

 

mailto:kliederkerk@pga-b.nl
mailto:freja.koelbloed@gmail.com
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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 brow-

ser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op dit mo-

ment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op ge-

richt 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 betref-

fende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en woon-

plaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> te klikken. 

Doet u ook mee? 
 

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 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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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 
 

 

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. 
 
 
 
 

mailto:literatuur@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:cantate@kruiskerk-amstelveen.nl
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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.  
 
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 
Voedselbank Amstelveen 
De Voedselbank  verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners die om 
financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorzie-
ning 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 voedselpakket 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 

https://tikkie.me/pay/PGAB/oj6vftGqMbtQEi24dwAg24
https://tikkie.me/pay/PGAB/oj6vftGqMbtQEi24dwAg24
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Toelichting op de 2e collecte 
 
Kerk in Actie: Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen sa-
men 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het 
decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert el-
kaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat 
aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Pales-
tijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de 
klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. 
Een klein begin naar meer vrede. 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Meer Vrede. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 
collecte. 

 
Eerste collecte  Tweede collecte 
 

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

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