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Op de omslag een tekening van Rembrandt; Zacharia en de engel. 
Bij Lukas 1:18. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Mimi Emmelot  
Diaken: Geraldineke Licht &  

Selma van Ee 
Voorlezer: Gert Jan Slump 
Muziek: Nico Ph. Hovius  
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VOORBEREIDING 
 
 
Welkom 
 

Stilte 
(gemeente gaat staan) 

 

Antifoon Tot u, Heer, hef ik mijn ziel op;  

mijn God, op U vertrouw ik. 

 

We zingen: “Heer, ik hef mijn hart en handen” 
(Psalm 25: vers 1 en 2) 

 

Antifoon Tot u, Heer, hef ik mijn ziel op;  

mijn God, op U vertrouw ik. 

 

Onze hulp 
(gemeente gaat zitten) 

 

Met de kinderen 
 

Kinderlied: “Wij bidden om verhalen” (Op de wijs van lied 444) 
 

1. Wij bidden om verhalen 2. Een boek met mooie woorden 
vol hoop en goede moed. met plaatjes en een lied: 
God laat zijn licht hier stralen, Zo laat God van zich horen, 
Hij komt ons tegemoet. want Hij vergeet ons niet. 

 

Kyrie 
 

De zanggroep zingt: “Licht in onze ogen” 
(Lied 463: vers 1, 2, 3, 6, 7 en 8) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Schriftlezing: Maleachi 3:19-24 

Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn 
of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die 
door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de 
hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar 
voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de gerech-
tigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppe-
lend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten 
komen. Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die Ik voorbe-
reid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de HEER 
van de hemelse machten. Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn 
dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die 
gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die 
groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, en hij zal er-
voor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen 
zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten 
vernietigen. 

 

De zanggroep zingt: “O wijsheid, daal als vruchtbare taal” 
(Lied 466: vers 1, 2 en 3) 

 

Schriftezing: Lucas 1:5-25 
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zachari-
as heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Eli-
sabet, stamde af van Aäron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen 
en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wet-
ten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was on-
vruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacha-
rias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er vol-
gens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewe-
zen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De 
samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer 
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werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan 
de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij 
het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel 
zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je 
vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noe-
men. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen 
zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de 
Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de 
heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal 
velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij 
zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders 
met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te 
maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’ Zacharias 
vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers 
een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoord-
de: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden 
om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt 
gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling 
zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop 
dit alles gaat gebeuren.’ De menigte stond buiten op Zacharias te 
wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het hei-
ligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen 
zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij 
maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tem-
peldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn 
vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en 
zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit 
voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten. 

 

De zanggroep zingt: “Een engel spreekt een priester aan” 
(Lied 464: vers 1 en 2) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
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GEBEDEN 
 
 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
Terwijl de tafel wordt voorbereid en zingt de zanggroep: 
“Zonne der gerechtigheid” (Lied 967: vers 1 t/m 4) 
 
 

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: 

 

De zanggroep zingt: “Zonne der gerechtigheid” 
(Lied 967: vers 7) 
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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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We zingen (staande): “Nu daagt het in het oosten” 
(Slotlied 444: vers 1 t/m 5) 

 
Zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 28 november 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. 

 

AdventPakjesactie  
 
Op zondag 12 december wordt de AdventPakjesactie georganiseerd. 
De Kerstpakketjes die tijdens deze Actie gemaakt worden zijn ieder 
jaar weer een lichtpuntje voor meer dan 100 dak- en thuislozen van 
Inloophuis Makom en nachtopvang Stichting Stoelenproject in Am-
sterdam. 
 
Iedereen die dat leuk vindt kan een bijdrage leveren aan de Actie! Dat 
kan door spullen in te leveren op zondag 5 en 12 december voor de 
kerkdienst of op zaterdag 11 december tussen 9.30 en 11.00 uur. 
Meehelpen met het sorteren van de spullen en maken van de Kerst-
pakketjes? We zien jullie heel graag om 11.15 uur in de Paaskerk (± 1 
uur, uiteraard volgens de geldende corona maatregelen).  

Meer informatie? Neem dan contact op met de wijkdiaconie via Roel-
tje Mentink (roeltje@fammentink.nl)   

 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:roeltje@fammentink.nl
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Messiah van G.F. Händel in Kruiskerk 
zaterdag 27 november, aanvang 19:30 uur 
 
Zaterdagavond 27 november wordt in de Amstelveense Kruiskerk, 
Van der Veerelaan 30a, het beroemde oratorium de Messiah  
van Georg Friedrich Händel uitgevoerd door koor en orkest van 
Het Bach Ensemble Amsterdam. Aanvang 19:30 uur.  
 
Tickets via www.bachensembleamsterdam.nl 
of bij de ingang van de kerk. Entree € 27,50 / € 25,00.  
Een coronatoegangsbewijs (met ID) is verplicht, evenals een mond-
kapje zolang je niet ergens zit. 
 
Het oratorium Messiah gaat over het leven van Jezus Christus, de 
aankondigingen van zijn komst in de psalmen en bij de profeten, zijn 
geboorte, zijn leven, dood en opstanding. Händel maakte er 
prachtige, meeslepende koormuziek van, die gelijk vanaf de première 
in 1742 tot op heden de mensen gegrepen en ontroerd heeft.  
 
Solistische medewerking verlenen de sopraan Elvire Beekhuizen,  
de alt Rosina Fabius, de tenor Pablo Gregorian en de bas Michiel 
Meijer. De muzikale leiding heeft Paulien Kostense. 

 
 
Ontmoetingsbijeenkomst Dignahof 
 
Plaats:   Dignahoeve 174        
Datum:  Donderdagmiddag 2  december,   
Tijd:  De middag begint om 15.00 uur 
Contactpersoon: Mimi Emmelot, tel: 06-14433833 
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Helaas nieuwe maatregelen Corona  
 
Gezien de ontwikkelingen in verband met Corona heeft de wijkker-
kenraad moeten besluiten opnieuw regels te stellen aan bezoek van 
de kerkdiensten.  

- Bij klachten graag thuisblijven 
- Bij binnenkomst van de kerk, handen desinfecteren en  

mondkapje op. Als u zit, mag het mondkapje af. Bij verlaten 
van de kerk het mondkapje weer op.  

- U houdt 1.5 meter afstand tussen u en de volgende  
kerkganger (dan zijn twee lege stoelen) tenzij u tot één huis-
houden behoort.  

- We zingen het eerste lied, het kinderlied en het laatste lied als 
gemeente. De overige liederen worden door een kleine groep 
gezongen of voorgedragen.  

- Aanmelden is vooralsnog alleen noodzakelijk voor de diensten 
op 24 en 25 december. Nadere informatie hierover volgt.  

- De commissie van ontvangst regelt ook het vertrek uit de kerk.  
- Koffie drinken doen we zittend. Gaat u na de dienst rustig er-

gens in het benedenhuis zitten, de koffie wordt u gebracht.  
 
Namens de kerkenraad,  
Elly Merckel-Timmer, voorzitter  
 

Kring romans 
 
Op donderdag 13 januari, komt de kring Romans weer bij elkaar. 
In de Paaskerk om 15 uur. We spreken dan over het boek, 
“De Kaasfabriek” van Simone van der Vlugt. 
Van harte welkom. Informatie Albert van Blaaderen. 06-25338624 
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Adventscantates in Kruiskerk 
zondag 28 november 
 
Zondag 28 november begint om 16:30 uur een muzikale vesper waar-
in drie korte adventscantates worden uitgevoerd van de barokke 
componist Wolfgang Carl Briegel. De toegang is vrij en hopelijk is dat 
voor velen reden om te komen. Na afloop is er een collecte waaruit 
de kosten van deze vesper betaald worden. 
 
Elke vierde zondag van een maand is er in de Kruiskerk een muzikale 
vesper met een kerkmuzikale schat uit barok of romantiek. In deze 
vesper zijn drie korte cantates te horen: Machet dich auf werde 
licht, Freuet euch im Herrn allezeit en Machet die Tore weit. De canta-
tes zijn gecomponeerd rond 1700 door Briegel een van de voorlopers 
van Johann Sebastian Bach. De Vesperscantorij voert de cantates uit, 
een barokensemble begeleidt, Henk Trommel dirigeert en Peter Ou-
werkerk is organist. De liturg is ds. Roel Knijff. 
 

De wijn-en honingwebwinkel van St. Ouderenzorg  
Moldavië is open tot 29 november 
Voor het 5e jaar op rij kunt u de ouderen van Straseni ondersteunen 
door in de (tijdelijke) webwinkel een keuze te maken uit het geheel 
nieuwe assortiment heerlijke wijnen en honing en uw bestelling te 
plaatsen in de aanbieding.  
 
U kunt ook een bijzonder pakket van 6 verschillende wijnen bestellen 
om weg te geven, als gift of cadeau; of gewoon voor eigen consump-
tie. Alle wijnen en de honing zijn in de winkel te zien.  
Via https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel/ kunt u bestellen en 
meteen betalen. Uw bestelling wordt uiterlijk 14 december bij u 
thuisbezorgd door een van de vrijwilligers van SOM. Wilt u  
meehelpen met het bezorgen van de wijn in uw regio, laat ons dat 
dan weten via de bestelling of via: info@ouderenzorgmoldavie.nl 

https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel/
mailto:info@ouderenzorgmoldavie.nl
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Wees een engel! 
Op zondag 5 december is er een themaviering: 
‘Een onverwacht geschenk'.  
In de donkere dagen voor Kerst willen we elkaar verrassen. Dat kan 
met een telefoontje, door samen iets te doen (koffie drinken bijvoor-
beeld) of ….? 
Zo spelen we voor Sinterklaas én zijn we als een engel die voor iets 
onverwachts zorgt.  
Doet u mee? En doe jij ook mee? 
Lever dan nu alvast 'een lootje' in. Vul uw gegevens in en vul een klein 
verlanglijstje in.  
Zo kan iedereen mee doen, ook als u op zondag 5 december niet in de 
dienst aanwezig bent. 
De 'lootjes' kunnen de hele week tot en met zondag 5 december 12 
uur ingeleverd worden.  
Als u een lootje inlevert, ontvangt u ook een lootje. U bent dan zelf 
ook een engel voor een ander. 
 
U kunt uw lootje inleveren via de mail bij Viktor Clerc, viktor@clerc.nl 
of uw gegevens per telefoon doorgeven aan Viktor op 06-24509719 

 
 

  Naam:   
Telefoonnummer:  

 Adres:   
 evt. E-mail:  
 
 

Verlanglijstje: O telefoongesprek 
  O activiteit 

 O ik laat me graag verrassen  

 

mailto:viktor@clerc.nl
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Toelichting op de 1e collecte 
Kerk in Actie: Moldavië - Kerken geven kinderen een toekomst 
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn 
naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen 
het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De ker-
ken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding 
en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een 
liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van 
hun leven meenemen. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Moldavië. 
 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 

collecte 
 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor 
meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 
 
Toelichting op de 2e collecte 
Eredienst & pastoraat in onze gemeente  
De kerk is meer dan een huis waar je (weer) welkom bent. In de kerk huist 
een gemeenschap die naar elkaar omziet en naar elkaar luistert. Predikan-
ten en pastoraal medewerkers hebben aandacht voor het verhaal van de 
ander. Zij bieden iedereen die daar behoefte aan heeft een luisterend oor. 
Jong en oud. De collecteopbrengst wordt onder andere hiervoor ingezet. 
 
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 en 
pastoraat. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 

collecte 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/kCMdFJztHyoc1XCr9XcuZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/kCMdFJztHyoc1XCr9XcuZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
       
 
Agenda Kerkdiensten 
 
28 november 10.00 ds. Werner Pieterse 
5 december 10.00 ds. Barbara de Groot 
12 december 10.00 ds. Werner Pieterse 
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