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Op de omslag een in juli jl. gevonden potscherf met daarop de  
nieuwe naam van Gideon (‘Jerubaal’ - zie Richteren 6:32/7:1). 
De scherf is gedateerd op ongeveer 1100 voor onze jaartelling. 

 
We lezen uit de Naardense Bijbelvertaling (www.naardensebijbel.nl) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Rina Ran 
Diaken: Selma van Ee & Robert Klaassen 
Voorlezer: Rina Ran 
Muziek: Nico Hovius  
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VOORBEREIDING 
 
 

Welkom 
 

Stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “De dag gaat open voor het woord des Heren” 
(Lied 217: vers 1 t/m 5) 

 

Onze hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

We zingen: “Houd ons bijeen, God, rond uw woord” 
(Lied 721: vers 1 t/m 3) 

 

Met de kinderen 
 

Kyriegebed 
 

We zingen (staande): “Alles op aarde, zing Gods eer!” 
(Loflied 98b: vers 1 t/m 5) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 

Bij de opening van de schrift zingen we : lied 335 
 

Schriftlezing: Richteren 7:1-8 (Naardense Bijbelvertaling) 
 

Dan recht Jeroebaäl, dat is Gideon, 
zijn schouders, 
met heel de manschap die bij hem is, 
en legeren zij zich bij Een Charod,- 
 bron van beving; 
het legerkamp van Midjan is geweest 
 ten noorden van hem, 
vanaf de Heuvel van de Leraar in de vallei. 
 

De Ene zegt tot Gideon: 
te talrijk 
voor mij is de manschap die bij je is 
om Midjan in hun hand te geven; 
anders zal Israël zich tegen mij beroemen 
en zeggen 
‘mijn hand heeft mij redding gebracht!’- 
 

nu dan, 
roep toch voor de oren van de manschap 
 en zeg: 
wie vreest en beeft 
moet omkeren 
 en wegkomen uit het bergland 
 van de Gilead! 
Van de manschap keert om 
een tweeëntwintig duizend; 
tien duizendtallen zijn er overgebleven. 
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De Ene zegt tot Gideon: 
nog is de manschap te talrijk; 
laat ze afdalen naar het water, 
dan zal ik ze daar uitzuiveren voor je; 
geschieden zal het, 
 van wie ik tot jou zal zeggen 
 ‘deze gaat met jou mee’, 
die gáát met je mee, 
en elke van wie ik tot je zeg 
‘deze gaat niet met jou mee’, 
die zal niet gaan! 
 

Dan laat hij de manschap afdalen 
 naar het water; 
en de Ene zegt tot Gideon: 
al wie met zijn tong uit het water likt 
zoals de hond likt, 
die moet je apart zetten, 
én al wie zich kromt 
 om op zijn knieën te drinken! 
 

Dan wordt 
het getal 
van wie het oplikken met hun hand 
 naar hun mond 
driehonderd man; 
en heel de rest van de manschap, 
zij hebben zich gekromd om op hun knieën 
 water te drinken. 
 

De Ene zegt tot Gideon: 
met de driehonderd van het manvolk 
 die het hebben opgelikt 
 zal ik u redden, 
geven zal ik Midjan in jouw hand; 
heel (de rest van) de manschap, 
zij kunnen gaan, per man naar zijn oord! 
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Ze nemen de proviand van de manschap 
 ter hand 
 en hun ramshoorns,- 
nadat hij alleman van Israël 
 heeft heengezonden per man naar zijn tent 
en de driehonderd man heeft vastgehouden; 
het legerkamp van Midjan 
is beneden hem, in de vallei, geweest. 

 

Muziek 
 

Schriftlezing: Richteren 7:9-18 (Naardense Bijbelvertaling) 
 

En in die nacht geschiedt het 
dat de ENE tot hem zegt: 
sta op, daal af in het legerkamp, 
want ik heb hem in jouw hand gegeven; 
 

en als je bevreesd bent om af te dalen, 
daal jij dan met je hulpjongen Poera af 
 in het legerkamp; 
 

heb je gehoord wat ze bespreken 
dan worden daarna je handen zo sterk 
dat je zult afdalen in het legerkamp! 
Hij daalt met zijn hulpjongen Poera af 
naar de rand van de vijftigtallen 
 in het legerkamp. 
 

Midjan, Amalek 
 en alle zonen van het oosten 
 zijn neergestreken in de vallei, 
als sprinkhanen zo talrijk,- 
voor hun kamelen is er geen tellen aan, 
als het zand op de lip van de zee zo talrijk! 
 

Gideon komt aan 
en ziedaar, een man 
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die aan zijn makker een droom vertelt; 
hij zegt: ziedaar, ik heb een droom gedroomd 
en ziedaar, een rond gerstebrood 
 rolt het legerkamp van Midjan in, 
komt aan bij de tent, slaat tegen hem aan, valt, 
 rolt hem ondersteboven, 
 en gevallen is de tent! 
 

Zijn makker antwoordt en zegt: dit is 
niets anders 
dan het zwaard van Gideon, zoon van Joasj, 
 dé man van Israël; 
God heeft Midjan en heel het legerkamp 
hem in de hand gegeven! 
 

En het geschiedt, 
 zodra Gideon het verhaal van de droom 
 en zijn verklaring hoort 
 werpt hij zich neer; 
hij keert terug naar het legerkamp van Israël 
en zegt: staat op!, 
want de ENE heeft het legerkamp van Midjan 
 u in de hand gegeven! 
 

Hij deelt de driehonderd man 
 in drie kopgroepen; 
hij geeft hun allen ramshoorns in de hand 
 en lege kruiken, 
met fakkels onder in de kruiken. 
 

Hij zegt tot hen: 
ziet aan wat ik doe en doet evenzo; 
ziehier, ben ik gekomen 
 in de rand van het legerkamp, 
dan zal gelden: zoals ik doe, zo doet gij!- 
 

heb ik een stoot gegeven op de ramshoorn, 
ikzelf en allen die bij mij zijn,- 
dan zult ook gij stoten geven 
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 op de ramshoorns 
rondom heel het legerkamp, 
en zeggen ‘Voor de ENE en voor Gideon!’ 

 

Muziek 
 

Schriftlezing: Richteren 7:19-25 (Naardense Bijbelvertaling) 
 

Gideon komt met de honderd man 
 die bij hem is aan 
 in de rand van het legerkamp, 
in de kop van de middelste nachtwake, 
juist als ze de wachters hebben doen opstaan 
 in hun opstelling; 
dan geven ze stoten op de ramshoorns 
en slaan ze de kruiken 
 die ze in hun hand hebben stuk. 
 

Ook de drie kopgroepen 
 geven stoten op de ramshoorns 
 en breken de kruiken, 
houden met hun linkerhand de fakkels vast 
en met hun rechterhand 
de ramshoorns om stoten te geven; 
en ze roepen 
‘te zwaard, voor de ENE en voor Gideon!’ 
 

Zij blijven per man op zijn plek staan 
rondom het legerkamp,- 
en heel het legerkamp begint te rennen, 
onder schetterend alarm op de vlucht. 
 

Terwijl de driehonderd 
 blijven stoten op de ramshoorns,- 
richt de ENE 
allemans zwaard in heel het legerkamp 
 tegen zijn naaste; 
het legerkamp vlucht tot bij Bet Sjita, 
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 op Tserera aan, 
tot aan de oever van Aveel Mechola, 
 bij Tabat. 
 

Bijeengeschreeuwd 
 wordt het manvolk van Israël 
 uit Naftali, Aser en heel Manasse,- 
en zij jagen achter Midjan aan. 
 

Boden heeft Gideon gezonden 
 door heel het bergland van Efraïm, 
 om te zeggen: 
daalt neer, 
Midjan tegemoet, 
 en verovert op hen de waterlopen 
tot bij Bet Bara en de Jordaan! 
Bijeenschreeuwen laat zich 
 alle manvolk van Efraïm 
 en ze veroveren de waterlopen 
tot bij Bet Bara en de Jordaan. 
 

Ze veroveren ook twee vorsten van Midjan: 
 Oreev,- raaf en Zeëev,- wolf; 
ze brengen Raaf om bij de Ravenrots, 
 en Wolf hebben ze omgebracht 
 bij Wolvenwijnpers; 
Midjan hebben ze achtervolgd; 
de koppen van Raaf en Wolf 
hebben ze naar Gideon gebracht 
van over de Jordaan. 

 

We zingen: “De laatsten worden de eersten” 
(Lied 990: vers 1 t/m 6) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 
 

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) 
 

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, 
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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: 
“O Vader, trek het lot u aan” (Lied 995: vers 1 en 2) 

 

Dankgebed 
 

We zingen (staand): “Rechter in het licht verheven” 
(Slotlied 1008: vers 1 t/m 3) 

 
Wegzending en zegen, besloten met gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het Benedenhuis 
voor onderlinge ontmoeting 

bij koffie/thee/limonade 

 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 31 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. 

 
 

Tentoonstelling Museum Catharijneconvent:  
De vele gezichten 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 
 

 

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

Koffieconcert Paaskerk  

zondag 14 november 2021 om 11.30 uur  
 

Dit keer samenzang! U kunt een verzoek doen voor een lied uit het 

liedboek. Samen zingen rond het orgel, het klinkt bijna zoals vroeger 

rond het harmonium. Er zijn in het Liedboek zoveel mooie liederen, 

een keus uit officieel 1016 liederen maar in werkelijkheid zijn het er 

met alle toevoegingen 1296!! Uw keuze kan gezongen worden.  

Graag opgeven via lfkramer@ziggo.nl of persoonlijk aan mij. 

De liederen worden afgewisseld met orgelsolo, spinet en fluit. 

Uitvoerenden: Cynthia en Leo Kramer. 

mailto:djk@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:nienke@pga-b.nl
mailto:lfkramer@ziggo.nl
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Film: Mary Magdalene 
 
Maria Magdalena is op zoek naar een nieuwe manier van leven. 
Naarmate de bekendheid van de groep groeit en steeds meer mensen 
zich aangetrokken voelen tot de boodschap van Jezus, zal Maria's 
spirituele reis haar naar Jeruzalem brengen. 
Acteurs: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor,  
Tahar Rahim. Regisseur: Garth Davis 
 
Locatie  Paaskerk 
Datum  vrijdag 12 november 
Tijd  20.00 uur 
Kosten: € 7,50 inclusief pauzedrankje 
Informatie ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93,  

dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 

 

“Vrouw en Geloof” en Inspiratie 
Voor vrouwen van 18 - 99 jaar, gelovig, twijfelend en ongelovig, die 
inspiratie zoeken en nadenken over zingeving in diverse  
werkvormen. Dit jaar rond het thema Werken van Barmhartigheid.  
Praktische daden zoals beschreven in Matheüs 25: Wie honger 
hebben eten geven, wie dorst hebben drinken geven, vreemdelingen 
gastvrij opnemen, naakten kleden, zieken bezoeken en gevangenen 
verzorgen. Paus Franciscus zei dat barmhartig zijn met mensen in 
nood het ware gezicht van de liefde is. Hier willen we verder over na 
denken.  
Het thema komt terug in een programma, waaraan deelnemers in 
tweetallen zelf een aandeel leveren. We gebruiken een inspirerend 
boekje vol gedichten en foto’s en teksten uitgegeven door de PKN. 
Ook uit andere boeken, gebeden en gedichten zoeken we inspiratie 
voor de toepassing van Barmhartigheid nu.   

mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Locatie  Kruiskerk 
Datum  donderdag 14 oktober, 11 november, 13 januari,  

10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei 
Tijd  14.00 uur – 15.30 uur 
Informatie Meta Schoonheim, m_schoonheim@hotmail.com 

Marijke Touw, marijketouw@hotmail.com 
 

 
Toelichting op de 1e collecte 
 
Bouwen aan de toekomst van kinderen in Benin 
In het dorp Berecingou in het noorden van Benin, in West Afrika, wil 
enthousiaste groep studievrienden een basisschool oprichten. Hun 
doel is de lokale jeugd een betere toekomst te bieden. Behalve regu-
lier onderwijs biedt de school ook mogelijkheden om de talenten van 
de kinderen te ontwikkelen. Zo kunnen ze later in hun eigen onder-
houd voorzien. Stichting BeninAmi wil hun droom met financiële 
steun uit Nederland mogelijk maken. Helpt u mee om te bouwen aan 
de toekomst van deze kinderen? 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Am-
stelveen-Buitenveldert, o.v.v. BeninAmi. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
 link voor de 1e collecte. 
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
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Toelichting op de 2e collecte 
 
Jeugdwerk in onze gemeente 
We kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan. Alle corona-
maatregelen maken dat Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk even 
niet plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de gezamenlijke tienerdienst 
voor 12+ers er nog wel is. Dit is een gezamenlijke activiteit van de 
Paaskerk én Kruiskerk. Onder andere voor deze activiteiten is de  
opbrengst bestemd. 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer  
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 2e 
collecte. 

 
Eerste collecte  Tweede collecte 
 

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