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Muziek
Welkom
Er wordt gezongen: “Zie ons op de drempel staan” (mel. lied 833)
(Lied 44 uit “Op de vleugels van een lied: vers 1-4)
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2.

Om uw Zoon zijn wij gegaan,
hij heeft onrecht steeds weerstaan
en zijn levensdagen trouw uw wil gedaan.

3.

Om uw licht zijn wij gegaan,
raak ons met uw stralen aan
zodat wij als bloemen open zullen gaan.

4.

Om uw Geest zijn wij gegaan,
zaai uw vuur in ons bestaan
zodat wij voor and’ren open zullen staan.

Onze Hulp
Met de kinderen
Gebed
Er wordt gezongen: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”
(Lied 992: vers 1-4)

Introductie op thema “Omkeer”
Filmpje: gemeenteleden over het thema
Er wordt gezongen: “Kwam van Godswege”
(Lied 456b: vers 1 en 2)
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Schriftlezing: Johannes 1:19-34
Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem
priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie
bent u?’ Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben
niet de messias.’ Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei:
‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Maar
wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven
aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ Hij
zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de
Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit
de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u
dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop
met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u
niet kent, Hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen
van zijn sandalen los te maken.’ Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij
Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de
zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt
iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet
wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een
duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. Nog wist
ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te
dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt
en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En
dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

Er wordt gezongen: “Kwam van Godswege”
(Lied 456b: vers 4, 5 en 6)
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Schriftlezing: Lucas 3:7-14
Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem
te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het
komende oordeel kunt ontlopen? Breng vruchten voort die tonen dat
jullie tot inkeer gekomen zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben
Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen
van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom:
iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en
in het vuur geworpen.’ De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan
doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen
met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat
jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat
moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en
je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’

Filmpje: gemeenteleden over het thema
Muzikaal intermezzo
Overweging
Muziek: “Changes” (Ilse de Lange)
Er wordt gezongen: “Deze wereld omgekeerd”
(Lied 1001: vers 1 t/m 4)
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 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
Er wordt gezongen: “God zal met je mee gaan” (2x)
t: Sytze de Vries, m: Job de Bruijn
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 9 januari 2022

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.

Leren en Bezinnen, programma januari – juni 2022
In Present van december 2021 staat een overzicht van het
programma van interessante activiteiten/groepen/lezingen
tot zomer 2022.
Van harte hopen we dat een en ander kan plaatsvinden.
U kunt er, via opgave zoals vermeld, aan deelnemen.
Helaas kunnen er in ieder geval tot half januari geen bijeenkomsten
‘lijfelijk’ plaatsvinden.
Sommige groepen gaan door of starten via mail of zoom.
U kunt informatie inwinnen per programmaonderdeel via de aldaar
genoemde coördinator.
Een correctie op het overzicht in Present: kennismakingsavond voor
Meditatief Bijbellezen zou zijn op maandag 10 (en niet 13) januari,
dat wordt indien mogelijk maandag 14 februari.

Geen doorgang Ontmoetingsmiddag
De Ontmoetingsmiddag met erwtensoepmaaltijd op dinsdag
11 januari kan vanwege de coronamaatregelen geen doorgang
vinden. Na de persconferentie op 14 januari a.s. hopen wij een
nieuwe datum hiervoor te kunnen plannen.
Namens de diaconie, Roeltje Mentink.

Kring Romans
Ook de kring romans zal in januari niet bijeenkomen.
We hebben besloten de bespreking van “de kaasfabriek” , uit te stellen tot de volgende bijeenkomst op 17 maart.

Online vieringen
Vooralsnog zullen de kerkdiensten alleen online gevierd worden en
kunt u zich niet aanmelden om aanwezig te zijn. Zodra dit weer
mogelijk is zullen we dit z.s.m. bekend maken.

Vooruitblik bijeenkomsten en activiteiten jeugdwerk 2022
Voor begin 2022 staan er diverse bijeenkomsten en activiteiten
gepland. Als de coronamaatregelen het toelaten is er iedere week
Kinderkerk, iedere 2 weken gezamenlijke KruisPaas Tienerdienst, is er
Basiscatechese en worden kinderen en hun ouders uitgenodigd voor
speciale vieringen, Kerk op Schoot (0-4 jaar), Kliederkerk en Verhaal in
de Kruiskerk (4-12 jaar). Ook staan er diverse kerkbezoeken van
scholen in de planning. Hopelijk kan dit allemaal doorgaan! En zo niet,
dan kijken we naar alternatieven om in ieder geval in contact te
blijven met kinderen, jongeren en hun ouders. Zodra er meer bekend
is over de mogelijkheden en specifieke data, communiceren we
daarover via Facebook, de website en in de liturgie!
Nienke van der Heiden - Jeugdwerker Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (PGA-B)
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Verduurzaming Paaskerk
Het College van Kerkrentmeesters heeft, in het kader van het
duurzaamheidsbeleid, opdracht gegeven voor het isoleren met
glaswol van de 12 cm dikke spouw van de buitengevel van de
Paaskerk. Hiermee verwachten we een substantiële besparing van
het energie gebruik te realiseren.
De isolatiewerkzaamheden vinden naar verwachting plaats in de
weken 2 en 3 van 2022 ( 12 januari - 22 januari). De werkzaamheden,
boren van gaten/ vullen met glaswol, worden bijna geheel van
binnenuit uitgevoerd en zullen tijdens werktijden geluidsoverlast
geven. Ook zal het stoffig zijn. De gaten worden geboord in de voegen
en door de isolatie aannemer weer gevuld. Het wit schilderen van de
gaten in de voegen kan niet direct plaatsvinden en moet nog ingepland worden.
De afdeling cultureel erfgoed van de gemeente Amstelveen is door
het College geïnformeerd.

Toelichting op de 1e collecte
Voedselbank Amstelveen
De Voedselbank verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners
die om financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen
voedselvoorziening kunnen voorzien. Op dit moment verzorgt de
Voedselbank voor ruim 100 huishoudens een voedselpakket. Met uw
bijdrage kunnen wij groente en fruit kopen en een gezond en gevarieerd voedselpakket aan onze cliënten verstrekken.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert,
o.v.v. Voedselbank Amstelveen
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de
link 1e collecte
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Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk
voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givtapp/

Toelichting op de 2e collecte
Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk,
Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde
mogen leven en die al delend mogen doorgeven. Daar zetten we ons
gezamenlijk voor in. Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.
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 2e 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/givtapp/
Eerste collecte
Tweede collecte

Agenda Kerkdiensten
9 januari
16 januari
23 januari

10.00 ds. Barbara de Groot
10.00 ds. Werner Pieterse
10.00 ds. Roel Knijff
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