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Welkom 
 
We zingen: “Het licht is voorgegaan” 

(Introlied 285: vers 1 en 2) 

 
Bemoediging 
 
Kinderen mogen naar de kinderkerk 
 
We zingen: “Voor mensen die naamloos” 

(Kyrielied 647: vers 1 t/m 4) 

 
Gebed 
 
We zingen (staande): “Loof God, loof Hem overal” 

(Loflied 150: vers 1 t/m 4) 

 
Introductie op het thema 
 
Er wordt gezongen: “Hoe moet ik van hem houden?” 

(Lied uit de musical Jesus Christ Superstar) 
 

Hoe moet ik van hem houden 
Moet ik lief, moet ik stoer zijn 
Dit is vreemd, Ik voel me vreemd 
Ik bekijk mezelf nu al dagen lang 
En ken me zelf niet meer 
 

Hoe kan ik hem vertrouwen 
Zou hij echt zo speciaal zijn 
Het is een man 
Gewoon een man 
En ik ken de mannen 
Door en door 
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In elke staat en stand 
Hij stelt niks voor 
 

Moet ik cynisch doen 
Moet ik schreeuwen 
Slaan 
Mag ik teder zijn 
Alles laten gaan 
 

Ik voelde nooit zo veel als nu 
Wat heeft hij gedaan 
 

Gek, het is gewoon ironisch 
Dat juist ik zo in de war ben 
Ik was steeds 
De sterke vrouw 
Zo kalm, zo koel 
En geen gevoel 
Altijd vogelvrij 
En toen kwam hij 
 

Ik voelde nooit zo veel als nu 
Wat heeft hij gedaan 
 

Stel, dat hij ook van mij hield 
Lieve God dat zou erg zijn 
Dan sloeg ik dicht 
Of op de vlucht 
Te laf, te bang 
Mijn leven lang 
Ik gaf er niet aan toe 
Hij maakt me bang 
Ik hou van hem 
Ik weet niet hoe... 

 
  



 
5 

Schriftlezing: Lucas 8:1-3 
 

Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot 
dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. 
De twaalf vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van boze gees-
ten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demo-
nen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester 
van Herodes, en Susanna - en nog tal van naderen, die uit hun eigen 
middelen voor hen zorgden. 

 
Muziek en beelden 
 
Schriftlezing: Matteüs 28:1-10 
 

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, 
kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer 
daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging 
erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 
De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte 
zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de 
gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij 
gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga 
nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de dood, en 
dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem 
zien". Dat is wat ik jullie te zeggen had', (zei de engel).Ontzet en opge-
togen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan 
vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze 
liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop 
zei Jezus: "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Gali-
lea moeten gaan, daar zullen ze mij zien'. 

 
Muziek en beelden 
 
  



 
6 

We zingen: “Toen hij haar nacht ontbonden had” (Sytze de Vries) 
(Voorzangers: vers 1, 2 en 5, 6; allen: vers 3,4 en 7) 

 
Voorzangers: 

2. Zij is hem op zijn weg gevolgd, behoorde tot de zijnen, 
als zoekers van het Rijk waarin de zon voorgoed zal schijnen. 
Maria, vrouw uit Magdala, Maria Magdalena! 

 

Allen: 

3. Maar toen zijn nacht gevallen leek, zijn licht voorgoed verduisterd, 
schreef zij zijn naam diep in haar hart, en heeft die zacht gefluisterd, 
Maria, vrouw uit Magdala, Maria Magdalena! 

 

4. Nog hield de nacht zijn schaduw vast, de dag nog ongeboren, 
toen bij haar allerlaatste groet de dag voor haar ging gloren, 
Maria, vrouw uit Magdala, Maria Magdalena! 

 

Voorzangers: 

5. Zij kwam en vond een open graf, alleen gevuld met vragen. 
Wie was het die haar antwoord gaf, om haar verdriet te dragen? 
Maria, vrouw uit Magdala, Maria Magdalena! 

 

6. Toen hoorde zij opnieuw die stem, of stenen spreken konden. 
Zij heeft zich omgedraaid en wist: ik zocht en ben gevonden, 
Maria, vrouw uit Magdala, Maria Magdalena! 

 

Allen: 

7. Als kroongetuige van zijn dood, apostel van zijn leven, 
als leerling van de Levende, is zij ons doorgegeven: 
Maria, vrouw uit Magdala, Maria Magdalena! 
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Korte overdenking 
 

Gesprek in kleine groepjes van 3-4 personen 
 

• welk beeld van Maria Magdalena kwam meteen bij u op? 

• welke afbeelding spreekt u het meest aan en waarom? 

• wat zou u van Maria Magdalena kunnen leren? 
 

Afronding en verdere activiteiten rond Maria Magdalena 
 

• lezing op woensdagochtend en avond 27 oktober 
• bezoek tentoonstelling woensdag 3 november  
• film op vrijdagavond 12 november 

 

Er wordt gezongen: “Zoals licht” (Stef Bos) 
 

Jij viel zoals licht in mijn leven naar binnen 
De zon door de ramen aan het begin van de dag 
Jij zei het wordt tijd om opnieuw te beginnen 
En alles alleen nog recht uit het hart 
 

Jij was altijd verwonderd, met open armen 
Jij liet mij zien dat samen bestaat 
Jij hebt je dromen nooit verraden 
Jij hebt de wereld de liefde verklaard 
 

En de hemel brak open en de ruimte werd groter 
en ik voelde me vrij en ik wist niet waarom 
Wij hebben de liefde nooit verloren 
Maar wij vlogen te hoog en te dicht bij de zon 
 

En nu kijk ik om en de sporen vervagen 
Maar onzichtbare armen houden mij nog vast 
Het wordt tijd om los te laten 
 

Sluit je ogen en slaap zacht, slaap zacht... 
 

Ik heb niemand gekend die mij zo heeft ontwapend 
Ik heb niemand gekend die mij zo heeft verwond 
Ik heb mijzelf in jou achtergelaten 
En het was goed dat jij bestond 
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Nee, Ik heb niemand gekend die mij zo heeft ontwapend 
Niemand gekend die mij zo heeft verwond 
Ik heb mijzelf in jou achtergelaten 
En het was goed, het was goed, dat jij bestond 
Het was goed ..... 

 
Gebed, afgewisseld met de acclamatie 

“Heer, hoor ons bidden” (Lied 368j) 
 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zegenbede 
 
We zingen: “God zal met je mee gaan” (2x) 

(Slotlied: voorzangers 1e x; allen 2e x) 

 t: Sytze de Vries, m: Job de Bruijn 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 3 oktober 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. 

 
Kliederkerk – David en Goliat zondag 3 oktober 
Iedereen krijgt het benauwd als ze alleen al denken aan de reus  
Goliat, 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) 
 

Zondag 10 oktober geen dienst in de Paaskerk 
De nieuwe wijkpredikant van de Kruiskerk, ds. Roel Knijff wordt op 
zondag 10 oktober bevestigd in de Kruiskerk. Er zal dan geen kerk-
dienst plaatsvinden in de Paaskerk. U kunt de dienst in de Kruiskerk 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl  Aanvang is om 10.00 uur. 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:kliederkerk@pga-b.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Versoepeling corona maatregelen  
 
In vervolg op de versoepelingen van de corona maatregelen van de 
overheid per 25 september, heeft ook de PKN advies gegeven over 
aanpassing van de maatregelen voor onze kerken.  
Wij hebben dit advies steeds gevolgd en zullen dit ook nu doen.  
Tevens is er overleg geweest met de moderamina van Kruiskerk en 
Pelgrimskerk om de gegeven adviezen zoveel mogelijk op elkaar af te 
stemmen.  
De belangrijkste besluiten voor de eredienst zijn de volgende: 

- Aanmelden is niet langer noodzakelijk. 

- We zullen niet gaan werken met een corona toegangsbewijs. 

“het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te con-

troleren of mensen welkom zijn”, aldus de scriba van de PKN. 

Als kerkenraad onderschrijven wij dit van harte. 

- De stoelen zullen iets dichter bij elkaar geplaatst worden, 

maar wel op “gepaste” afstand van elkaar zoals ook de over-

heid adviseert. 

- Enkele stoelen zullen wel op 1,5 meter afstand geplaatst wor-

den voor gemeenteleden die toch liever enige afstand bewa-

ren. Denkt u hierbij ook aan een plek op de banken, zowel aan 

de zijkant van de kerk als achterin. 

We zullen met elkaar moeten kijken hoe het de komende weken gaat, 
mogelijk dat er nog aanpassingen noodzakelijk zijn. Verder willen we 
u vragen elkaars mening te respecteren en vooral om rekening te 
houden met elkaar.  
 
Elly Merckel-Timmer 
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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. 
 

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 

mailto:roeltje@fammentink.nl
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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 
 
 
 

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 
 

mailto:literatuur@paaskerk-amstelveen.nl
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Toelichting op de 1e collecte 
 

Over diaconale collecte van vanmorgen: Stichting Anna Poot 
In Afrika blijft het Covid virus actief met ernstige gevolgen. De scholen 
hebben net als in Europa een manier gezocht om de studenten te 
laten bereiken op afstand. Ook daar wordt er digitaal les gegeven. In 
dit 'nieuwe normaal' (contact met behulp van internet) is ook gezocht 
naar meer digitaal contact tussen StAP en de docenten en studenten 
van de gesponsorde scholen. De eerste contacten en digitale ge-
sprekken laten zien dat de verbondenheid met de scholen zo ver-
sterkt wordt en de dialoog beter op gang komt. 
StAP maakt met haar bijdrage dus een verschil in de  levens van zowel 
patiënten als verpleegkundigen en verloskundigen en geeft de Neder-
landse verpleegkundigen en Afrikaanse verpleegkundige de mogelijk-
heid om een dialoog aan te gaan zodat we elkaar beter gaan begrij-
pen en van elkaar kunnen leren. Met uw bijdrage deze week aan 
de diaconiecollecte helpt u de StAP hierbij. Meer informatie 
op wwww.stichtingannapoot.com . 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Anna Poot. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 
link voor de 1e collecte. 

 
Toelichting op de 2e collecte 
 

Kerk en Israël: verbonden door gesprek en ontmoeting 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van 
de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de 
Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de 
joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. 

http://wwww.stichtingannapoot.com/
https://tikkie.me/pay/PGAB/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
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Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en 
ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De 
Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te 
investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, 
bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in 
Israël. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Kerk en Israël. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 
collecte. 

 
 
Eerste collecte  Tweede collecte 
 

   
     
 
Agenda Kerkdiensten 
 
3 oktober 10.00 ds. Barbara de Groot 
10 oktober 10.00 ds. Werner Pieterse 
 19.30 Taizéviering 
17 oktober 10.00 ds. Barbara de Groot 

https://tikkie.me/pay/PGAB/qvX399gYGLGfWFKtGdZrmk
https://tikkie.me/pay/PGAB/qvX399gYGLGfWFKtGdZrmk
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