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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom en de kaarsen worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Uw woord omvat mijn leven” 
(Intochtspsalm 119a: vers 1, 2 en 4) 

 

Onze Hulp en drempelgebed 
 

v. Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. God, hoe wij hier ook maar zijn, 
 vol aandacht of snel afgeleid 
a. richt ons Op Uw woord 
v. omarm ons in wat moeilijk is 
 versterk in ons wat vreugde geeft 
a. zet ons leven in het Licht 
v. het Licht dat ons herschept 
 het Licht dat ons doet opstaan 
a. het Licht van Christus. Amen 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 

We zingen (staande): “Alle eer en alle glorie” 
(Loflied 305: vers 1 t/m 3) 

 

Met de kinderen 
 

We zingen: “Vrede voor jou” (Lied 421) 
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DIENST VAN HET WOORD 

 
Bij de opening van de schrift zingen we :  

“Hoor het woord, hoor het woord” (Lied 335) 
 

Schriftlezing: Richteren 6:25-32 (NBV21) 
 

Diezelfde nacht zei de HEER tegen Gideon: ‘Neem de stier van je vader, 

dat prachtbeest dat nu al zeven jaar gespaard is. Sloop het altaar dat 

je vader voor Baäl heeft opgericht en hak de Asjerapaal die ernaast 

staat om. Bouw voor de HEER, je God, een altaar op het hoogste punt 

van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de 

omgehakte Asjerapaal een vuur om de stier te offeren.’ Gideon nam 

tien van zijn knechten mee en deed wat de HEER hem had opgedragen. 

Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag 

te doen, daarom deed hij het ’s nachts. De volgende ochtend zagen de 

inwoners van de stad dat het altaar van Baäl was afgebroken en dat 

de Asjerapaal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was 

geofferd, en wel op een nieuw altaar. Ze vroegen zich af wie dat ge-

daan kon hebben, en na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gide-

on, de zoon van Joas, de schuldige was. Toen eisten ze van Joas: ‘Lever 

uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van 

Baäl gesloopt en de Asjerapaal omgehakt.’ Maar Joas zei tegen de 

mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen: ‘U wilt het voor Baäl 

opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baäl opneemt, zal 

nog voor de ochtend sterven! Als Baäl een god is, zal hij wel voor zich-

zelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt.’ En hij gaf 

Gideon de naam Jerubbaäl, en zei: ‘Laat Baäl het maar tegen hem op-

nemen omdat hij zijn altaar heeft gesloopt.’  

 

We zingen: “De wereld is van Hem vervuld” 
(Lied 825: vers 1 en 2) 
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Schriftlezing: Richteren 6:33-40 (NBV21) 
 

Weer sloten de Midjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het 

oosten zich aaneen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de 

vallei van Jizreël. Toen kwam de geest van de HEER over Gideon. Hij blies op de 

ramshoorn om de afstammelingen van Abiëzer onder de wapenen te roepen en 

zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij 

stuurde ook boden naar de stammen Aser, Zebulon en Naftali, en ook die voeg-

den zich bij hem. Toen zei Gideon tegen God: ‘Ik wil graag weten of het werkelijk 

uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals U hebt gezegd. Daar-

om leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw ligt 

op de wol terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat U inderdaad 

door mijn toedoen Israël zult bevrijden.’ En zo gebeurde het. De volgende morgen 

wrong Gideon de wol uit. En er kwam water uit, wel een kom vol. Toen zei Gideon 

tegen God: ‘U moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar 

ik wil nog een laatste proef nemen: nu moet de wol droog blijven en de grond 

eromheen nat zijn van de dauw.’ Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd: 

de wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van de dauw. 

 

We zingen: “De wereld is van Hem vervuld” 
(Lied 825: vers 4 en 5) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 

We zingen: “Dat wij onszelf gewonnen geven” 
(Lied 816: vers 1 t/m 4) 

 

  



 
6 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met: 
 

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. 

 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 

We zingen (staande): “Alle eer en alle glorie” 
(Slotlied 978: vers 1 en 4) 
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Wegzending en zegen, besloten met gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het Benedenhuis 
voor onderlinge ontmoeting 

bij koffie/thee/limonade 
 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 24 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. 

 

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:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@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? 

 
Gebedsgroep 
Woensdag 27 oktober is er weer een gebedssamenkomst. 
Tijd:  19 - 20 uur. Plaats:  Benedenhuis  Paaskerk. 
Informatie: Freja Slot-Koelbloed. tel.06-46053626 
email: freja.koelbloed@gmail.com  

 

Muzikale Vesper zondag 24 oktober aanvang 16:30 uur 
In deze muzikale vesper wordt van Johann Sebastian Bach de cantate 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir (BWV 38) uitgevoerd. Het is gebaseerd 

op een oud koraal van Luther, dat hij op zijn beurt weer ontleend aan 

de De Profundis psalm (130). Dr. Bettine Siertsema is liturg en laat 

hedendaagse poëzie horen waaruit duidelijk wordt, dat de roep van 

een mens in nood tot God om uitzicht en perspectief van alle tijden is. 

Vocaal Ensemble Voci Vivaci zingt samen met vocale solisten en bege-

leid door een barokorkest deze cantate. Henk Trommel is organist en 

Peter Ouwerkerk heeft de muzikale leiding. 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
mailto:freja.koelbloed@gmail.com
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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 
 

Tentoonstelling Museum Catharijneconvent: De vele ge-
zichten van Maria Magdalena 
 
Op woensdag 3 november staan we oog in oog met Maria Magdalena 
en ontrafelen haar beeldvorming door de eeuwen heen in het Muse-
um Catharijneconvent tijdens een grootse tentoonstelling gewijd aan 
deze fascinerende vrouw die al 2000 jaar blijft inspireren. Ga mee op 
ontdekkingstocht langs historische bronnen, indrukwekkende schilde-
rijen, hedendaagse beeldende kunst en populaire cultuur.  
Locatie  Paaskerk 
Datum  woensdag 3 november 
Tijd  14.00 uur 
Kosten: Toegang tot het museum en vervoer naar Utrecht 
 
Informatie en opgave ds. Barbara de Groot, 020 – 239 02 93,  
dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
 

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!  

mailto:f.omta@protestantsekerk.nl
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Verhaal in de Kruiskerk – 
zondag 7 november 2021 (16.00 – 18.15 uur) 
  
Daniël wil belangrijk zijn voor koning Darius, maar tegelijkertijd trouw 
blijven aan zijn God. Daar steken jaloerse ministers een stokje voor en 
gooien Daniël in een kuil vol met leeuwen. Hoe zou dat aflo-
pen? Beleef het verhaal op zondag 7 november tijdens Verhaal in de 
Kruiskerk! 
  
Verhaal in de Kruiskerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun 
(groot)ouders. Op een ongedwongen manier ontdekken we samen dit 
Bijbelverhaal door middel van spelletjes, proefjes, creatieve en spor-
tieve activiteiten. Daarna is er een korte viering (half uur) en als af-
sluiting eten we met elkaar.  
  
Komen jullie ook?  
Meld je dan vóór donderdag 4 november aan bij  
De jonge Kruiskerk  (Antoinette Kamsteeg) 
0616150657/djk@kruiskerk-amstelveen.nl of  
Jeugdwerker Nienke van der Heiden 0637227676 / nienke@pga-b.nl 

 
 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 

mailto:djk@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:nienke@pga-b.nl
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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. 
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. 

 
Toelichting op de 1e collecte 
Jeugddiaconaat 
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale 
werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinder-
kerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diacona-
le bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren voor 
jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te 
ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. 
Wilt u daaraan bijdragen? 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Jeugddiaconaat. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 1e collec-
te. 

mailto:fetsjebijma@gmail.com
http://kerkactie.nl/
https://tikkie.me/pay/PGAB/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
https://tikkie.me/pay/PGAB/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
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Toelichting op de 2e collecte 
Eredienst & pastoraat in onze gemeente 
Deze collecte is bestemd voor het pastoraat, voor het omzien naar elkaar. 
Onze samenleving staat aan de vooravond van een grote verandering. Nu 
nog zijn 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. In 2030 zijn er dat 2,1 mil-
joen. Met de meesten van die ouderen gaat het fysiek gelukkig goed. Maar 
meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. Door 
eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken kan veel 
‘leed’ worden voorkomen. Uw gift in deze collecte is een mooi begin om uw 
steentje hieraan bij te dragen. 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst & 
pastoraat. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken link voor de 2e collecte. 

 
Eerste collecte  Tweede collecte 
 

   
     
Agenda Kerkdiensten 
24 oktober 10.00 ds. Marianne Bogaard 
31 oktober 10.00 ds. Werner Pieterse 
7 november 10.00 ds. Barbara de Groot, themaviering 
14 november 10.00 ds. Bara van Pelt 

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