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VOORBEREIDING 
 
 
Welkom 
 
Stilte 

(gemeente gaat staan) 
 
We zingen: “Gods goedheid houdt ons staande” 

(Psalm 107: vers 1, 3 en 4) 

 
Onze hulp  

(gemeente gaat zitten) 
 
Drempelgebed 

 
Met de kinderen 
 
We zingen: “-en vele duizenden, ontheemd, gevlucht” 

(Kyriëlied 997: vers 1 t/m 4) 

 
We zingen (staande): “Ere zij de Vader en de Zoon” 

(Loflied 195) 

 

 
  



 

 
4 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Bij de opening van de schrift zingen we:  
 “Hoor het woord, hoor het woord” (Lied 335) 
 
Schriftlezing: Richteren 6:1-13 
 

Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de HEER. Daarom 

leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen zeven jaar achter-

een kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlie-

ten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken 

schuilplaatsen in. Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwa-

men de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit 

het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun ten-

ten op en vernietigden de oogsten, tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze 

voor de Israëlieten over om van te leven, nog geen schaap, geen rund 

en geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun 

vee en hun tenten: een onafzienbare massa mensen en kamelen die het 

land binnenviel en alles verwoestte. Door toedoen van Midjan verviel 

Israël tot bittere armoede, en het volk riep de HEER te hulp. Toen de 

Israëlieten de HEER tegen de Midjanieten te hulp riepen, stuurde hij een 

profeet, die hun zei: ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik ben het die 

jullie uit Egypte heeft geleid, ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb 

jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie 

hier bedreigden; die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun 

land gegeven. En ik heb jullie gezegd: Ook al wonen jullie nu in het land 

van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren want ik, de 

HEER, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei.’ 

Toen kwam er een engel van de HEER. Hij nam plaats onder de terebint 

bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiëzer. Joas’ zoon 

Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de 
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Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De 

engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: ‘De HEER zij met je, 

dappere krijgsman.’ ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘als de 

HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? 

Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voor-

ouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? 

Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd 

aan de Midjanieten!’  

 
Muziek 
 
Schriftlezing: Richteren 6:14-24 
 

Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd 

Israël, dat is mijn opdracht.’ ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, 

‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, 

Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.’ 

De HEER antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanie-

ten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’ Toen zei 

Gideon: ‘Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, 

geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u 

aan te bieden.’ ‘Goed,’ antwoordde de HEER, ‘ik blijf hier totdat je te-

rugkomt.’Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en 

bakte ongedesemd brood van een efa tarwebloem. Hij legde het vlees 

in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene 

die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van 

God zei tegen hem: ‘Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en 

giet het kookvocht erover uit.’ Gideon deed wat hem gevraagd was. 

Toen raakte de engel van de HEER met het uiteinde van zijn staf het 

voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het 

vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de HEER 

verdwenen. Toen begreep Gideon dat het een engel van de HEER was 

geweest, en hij riep uit: ‘Nee, HEER! Nee, mijn God! Ik heb oog in oog 
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gestaan met een engel van de HEER!’ Maar de HEER stelde hem gerust: 

‘Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.’ Gideon bouwde op die 

plek een altaar voor de HEER, en noemde het ‘De HEER geeft rust’. Tot 

op de dag van vandaag staat dat altaar op het land van de afstamme-

lingen van Abiëzer in Ofra. 

 
We zingen: “O God, die droeg ons voorgeslacht” 

(Lied 90a: vers 1 t/m 6) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
We zingen: “Wij moeten Gode zingen” 

(Lied 713: vers 1, 2, 3 en 5) 

 
Gedachtenis 
 
We zingen: “Niemand leeft voor zichzelf” 

(Lied 961) 
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GEBEDEN 
 
 
Dankgebed, voorbeden met responsie 368j: 
“Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!” 
en stil gebed, besloten met: 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-

ninkrijk 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 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staande): “Zolang er mensen zijn op aarde” 

(Slotlied 981: vers 1, 2, 4 en 5) 

 
Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 

 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 17 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. 

 

Koffieconcert in de Paaskerk Amstelveen 

zondag 17 oktober 12 uur 
Op zondag 17 oktober om 12.00 uur geeft Theo Griekspoor een  
koffieconcert in de Paaskerk Augustinuspark 1 Amstelveen.  
Na vele (corona)maanden is het weer mogelijk een concert te geven 
op dit fraaie orgel. Er worden werken gespeeld van Jan Pieterz.  
Sweelinck, organist van de Oude Kerk in Amsterdam, overleden  
16 oktober 1621 precies 400 jaar geleden! 
 
Theo Griekspoor koos Psalm 116. Van Johan Sebastiaan Bach de  
Partite diverse sopra: O Gott, du frommer Gott. Uit tien orgelwerken 
van Albert de Klerk: Hymne, Capriccio, Interludium. Fantasie over 
Psalm 33 Cornelis de Wolf: Koraal, Andante, Allegro Moderato. Van 
Alphonse Lavallee Smith een Scherzo pour orgue. De te spelen wer-
ken worden toegelicht door de organist. De toegang is gratis, na af-
loop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl  
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
http://www.paaskerk-amstelveen.nl/
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Aktie Vrijheidsmail oktober 
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? 
 

Cantorij zoekt zangers! 
Ondanks corona is de cantorij onder de enthousiaste leiding van 
Leo Kramer eind augustus weer gestart. Graag zouden wij onze groep 
met enkele alten en tenoren willen versterken. Ieder die van zingen 
houdt, is van harte welkom!  
Wij repeteren elke woensdagavond van zeven tot kwart over acht in 
de benedenzaal van de Paaskerk. Komt U vooral eens kijken!  
 

Maandag 25 oktober lezing De Grande Finale 
In de Kruiskerk vindt op maandag 25 oktober 2021 van  
14.00-16.00 uur een lezing plaats van prof. Anton Wessels over zijn 
boek De Grande Finale. 
De Grootse Finale of Apocalyps gaat niet over wat eens aan het  
‘einde’ der tijden geschiedt, maar over wat nu gebeurt.  
Leiding en info: Fokko F. Omta - 06-30346050  - 
E: f.omta@protestantsekerk.nl 

 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
mailto:f.omta@protestantsekerk.nl
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Gemeenschappelijke maaltijd in de Paaskerk  
op donderdag 21 oktober   
 
Hoera, de buurttafel gaat weer beginnen. De eerste paar keer is deze 
alleen bestemd voor een beperkt aantal (max. 20) gemeenteleden 
van de Paaskerk. Om die reden noemen we het ook tijdelijk geen 
buurttafel maar gemeenschappelijke maaltijd. Ook nu is er nog spra-
ke van enkele corona maatregelen: geen corona toegangscheck, wel 
aan tafel gepaste afstand houden van elkaar en zo min mogelijk lo-
pen. Op donderdag 21 oktober bent u weer van harte welkom. Hoort 
u deze keer niet bij de 20 deelnemers dan komt u als eerste op de lijst 
voor de volgende keer op donderdag 19 november. Wij nemen dan 
contact met u op. 
 
Waar:               Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen 
Tijd:               inloop vanaf 17.45, de maaltijd begint rond 18.00 uur  
kosten:             € 7 voor een (vegetarische) maaltijd met dessert en iets 

te drinken  
opgeven:          bij Yvonne Licht uiterlijk maandag 18 oktober voor  

20.00 uur tel. 06 - 22989614,  
e-mail: yvonnevanhalem54@hotmail.com 

info :                 Yvonne Licht, tel. 06 - 22989614 
 
 

Pianorecital in Kruiskerk Amstelveen 
zondag 17 oktober, aanvang 12:00 uur 
  
Komende zondag, 17 oktober, zal om 12:00 uur een pianorecital in de 
Kruiskerk beginnen. De buitengewoon  getalenteerde Ierse pianist 
Seán Morgan Rooney verzorgt een concert dat een uur zal duren. Van 
overheidswege moet bij concerten aan iedere bezoeker gevraagd 
worden een coronatoegangsbewijs, geprint of digitaal, en ID te laten 
zien. Mensen die dit niet willen of kunnen tonen, kunnen thuis het 



 
4 

concert meemaken via een livestream via kerkdienstgemist.nl. Er 
wordt geen entree gevraagd, maar een – ruimhartige - vrijwillige bij-
drage wordt zeer op prijs gesteld. 
  
Seán Morgan Rooney deed zijn master aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij David Kuijken. Dit jaar was hij finalist voor de Dutch 
Classical Award. Behalve technisch-hoogstaand spel wordt van de 
finalisten verwacht dat zij een vernieuwend en aansprekend concert-
format op het terrein van klassieke muziek brengen. Uit Seáns optre-
den in de Kruiskerk zal blijken, dat hij dit heel goed kan. Hij speelt een 
programma met werken uit de twintigste eeuw die virtuositeit, intro-
spectie en originaliteit op een verrassende manier combineren. Stra-
vinsky’s Vuurvogel, Ravels Miroirs en enkele kleinoden van Ligeti zijn 
een greep uit zijn programma. 
  

Collectanten gezocht 
Kerk in Actie zoekt nog een paar collectanten in Amstelveen. 
Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie weer haar landelij-
ke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten. 
Doet u mee? 
 
Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie de huis-aan-huiscollecte voor 
het eerst. Deze collecte was een groot succes, mede dankzij veel col-
lectanten uit de Paaskerkgemeente. Het collectedoel sprak erg aan en 
de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van deze 
kant laat zien”, zeiden de gevers. Het doel van de collecte is, net als 
vorig jaar, hulp aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland. In 
Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn 
hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten 
en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voed-
sel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere 
plek te krijgen. 

http://kerkdienstgemist.nl/
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Wilt u de vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld u 
dan aan als collectant bij de collectecoördinator Fetsje Bijma,  
06 - 15541 330, fetsjebijma@gmail.com.  
 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in 
Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en 
onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen 
slachtoffer die zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrij-
heid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk 
deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de 
knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting.  
Kijk ook op kerkactie.nl. 

 
 
Wie is Maria Magdalena? 
 
Uit de bijbel komt een divers beeld van Maria Magdalena naar voren. 
Jezus bevrijdde haar van zeven demonen én ze is de eerste getuige 
van de opstanding. Barbara de Groot laat u kennis maken met deze 
inspirerende en veelzijdige vrouw. De eeuwen door werd ze gezien 
als prostituee, als heilige en als de vrouw van Jezus. Hardnekkige 
beeldvorming vertroebelt het zicht op deze apostel die een eigen 
evangelie op haar naam heeft.  
Locatie  Paaskerk 
Datum  woensdag 27 oktober 
Tijd  14.00 – 16.00 uur én 20.00 - 22.00 uur  

(twee keer dezelfde lezing) 
Leiding  ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93,  

dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 

 
 
 

mailto:fetsjebijma@gmail.com
http://kerkactie.nl/
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Toelichting op de 1e collecte 
Because we carry 

 
Because We Carry gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je 
graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via Because We Carry  
wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen die op 
de vlucht zijn te helpen. Naast het uitdelen van het broodnodige als 
eten, tenten en droge kleren, proberen de teams ook een glimlach, 
respect en wat hoop te brengen.  
Wil je ons helpen? Zelfs het kleinste bedrag maakt een groot verschil 
daar.  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Am-
stelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkdoel Paas-
kerk/Kruiskerk/Pelgrimskerk. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
link voor de 1e collecte. 

 
Toelichting op de 2e collecte 
Paaskerk Wijkwerk 
 
De collecte van deze week is bestemd voor het wijkwerk. Deze week 
brengen wij de ‘Zonnehuisbus’ onder uw aandacht. Voor hen waar-
voor het lastig is om zelfstandig naar de kerk te komen, rijdt ‘Zonne-
huisbus’. Hiermee worden mensen thuis opgehaald. De opbrengst 
van deze collecte is onder andere bestemd om deze bus te laten rij-
den. 
 
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 Paaskerk/Kruiskerk/Pelgrimskerk. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
link voor de 2e collecte. 
 
Eerste collecte  Tweede collecte 
 

   
     
 
Agenda Kerkdiensten 
 
17 oktober 10.00 ds. Barbara de Groot 
24 oktober 10.00 ds. Marianne Bogaard 
31 oktober 10.00 ds. Werner Pieterse 
7 november 10.00 ds. Barbara de Groot, themaviering 

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