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Op de omslag: “De verspieders met de druiven” 
een schilderij van Nicolas Poussin (1594-1665) 

Bij Numeri 13:23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Pieter Licht 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Fetsje Bijma 
Muziek: Peter van Dongen (orgel/piano) 

Fetsje Bijma (dwarsfluit)  
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VOORBEREIDING 

Welkom 
 

Stilte 
(gemeente gaat staan) 

 

We zingen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 
(Psalm 91a: vers 1 en 2) 

 

Onze hulp en drempelgebed 
 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer  
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. U, die er voor ons bent 

en ons elkaar gegeven hebt, 
schep ons een hart  

a. doorzichtig en zuiver, 
v. geef ons een geest 
a. vast en moedig, 
v. dat wij voortgaan op de weg  

die uw Zoon voor ons uitging. 
a. Breng ons terecht, God, 
v. breng ons weer thuis 

en doe ons wonen 
in uw zegen. 

a. Amen 
 

We zingen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 
(Psalm 91a: vers 3) 

(gemeente gaat zitten) 
 

Met de kinderen 
 

Kyriegebed 
 

We zingen: “Het waren tien geboden” (Het lied v/d 40-dagentijd) 
(Lied 540: 1 vrouwen, 2 mannen en 3 vrouwen + mannen) 



 
4 

DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Numeri 13:1-3 & 17-24 
 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Stuur er een aantal mannen op uit om Ka-
naän, het land dat Ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe 
uit elke stam één man, een familiehoofd.’ Mozes deed wat de HEER ge-
bood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die al-
len tot de leiders van de Israëlieten behoorden. 
 

Toen Mozes hen uitzond om Kanaän te verkennen, droeg hij hun dit op: 
‘Ga eerst door de Negev en dan de bergen in, en kijk hoe het land is, of 
de bevolking sterk is of zwak en of er veel of weinig mensen wonen. Kijk 
of het land bewoonbaar is of onherbergzaam en hoe de bevolking 
woont, in gewone dorpen of in vestingsteden, en kijk of de grond vet is 
of schraal, en of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruch-
ten uit het land mee te nemen.’ Het was juist de tijd van de eerste drui-
ven. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin 
tot aan Rechob, bij Lebo-Hamat. Ze trokken door de Negev en kwamen 
daarna in de buurt van Hebron, waar de Enakieten Achiman, Sesai en 
Talmai woonden. (Hebron is zeven jaar eerder gebouwd dan Soan in 
Egypte.) In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met één tros 
druiven af, die ze met zijn tweeën aan een stok moesten dragen, en ook 
wat granaatappels en vijgen. Aan de druiventros die de Israëlieten daar 
afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken. 

 

Muziek 
 

Lezing: Numeri 13:25-14:4 
 

Nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug 
naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aäron en de andere 
Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruch-
ten uit het land zien. ‘Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe 
hebt gestuurd,’ vertelden ze aan Mozes. ‘Werkelijk, het vloeit over van 
melk en honing, en deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover 
dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel 
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groot, en ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev wonen Ama-
lekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten, en aan de 
kust en langs de Jordaan wonen Kanaänieten.’ Kaleb, die wilde voorko-
men dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: ‘We kunnen zon-
der probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk 
makkelijk aan.’ Maar de mannen die met hem mee waren geweest zei-
den: ‘We kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons.’ En ze 
vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend 
hadden. ‘Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben,’ 
zeiden ze, ‘verslindt zijn inwoners, en alle mensen die we er gezien heb-
ben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de 
Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nie-
tige sprinkhanen, en veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest 
zijn.’ 
 

Hierop barstte het hele volk in tranen uit, heel de nacht door klonk hun 
gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. ‘Waren we maar in 
Egypte gestorven,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron, ‘of hier in de woes-
tijn. Waarom brengt de HEER ons naar dat land? Om door het zwaard 
geveld te worden, en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? 
We kunnen beter teruggaan naar Egypte.’ En tegen elkaar zeiden ze: 
‘Laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte.’ 

 

We zingen: “Jezus, diep in de woestijn” 
(Lied 539: vers 1 t/m 5) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 

We zingen: “Al wat een mens te kennen zoekt” 
(Lied 848: vers 1 t/m 5) 
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GEBEDEN 

Gebeden met gezongen responsie: “Heer onze God, wij bidden 
U, verhoor ons” (Lied 367e), stil gebed en 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 (staand): “Alles wat over ons geschreven is” 
(Slotlied 536: vers 1 t/m 4) 

 

Zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

  

Leo Kramer 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 6 maart 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. 

 

 
Veertigdagentijdkalender  

 
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in 
de veertig dagen op weg naar Pasen(vanaf 2 maart).  
'Alles komt goed?!' is het thema van deze kalender.  
Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn 
het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder 
pijn en verdriet, een  
toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten 
zien, in het geloof dat alles goed komt.  
 
U kunt dagelijks vanaf 2 maart de online-versie bekijken door  
aanmelding bij petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 
 
U kunt op deze site u ook aanmelden om de 40dagentijdkalender 
iedere ochtend in uw mailbox te ontvangen. 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Paasgroetenactie 2022 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook 
dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en  
Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke 
gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma  
Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. 
“Het verbeeldt Gods licht dat schijnt op de gebrokenheid van het  
leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor 
de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.” 
 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Vandaag en 
volgende week kunt u na de dienst deze kaarten (kopen) en  
ondertekenen. De kaarten kosten € 2,00 per stuk. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen,  
zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet  
precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een 
bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet.  
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de 
gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u meer weten over de actie, kijk 
dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 
 
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! 
Roeltje Mentink 
 

Koffieconcert Paaskerk zondag 13 maart om 11.30 uur 
Verzorgd door Cees Verschoor, orgel en Hans Boetje, saxofoon. 
Zij spelen onder de naam Organsax en spelen werken van Händel, 
Bach, Guilmant, Geminiani, Mulder en Bozza. 
Deze musici, die samen vele concerten geven, hebben ee mooi 
programma samengesteld. 
Aanvang deze keer 11.30 uur! 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage welkom. 
 

http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
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(her)Bevestiging ambt ouderling en diaken en afscheid 
 
Op zondag 13 maart zal Siska Plantinga door ds. Barbara de Groot 
worden bevestigd in het ambt van diaken met bepaalde opdracht.  
In dezelfde dienst zullen Selma van Ee en Marjo Valkier worden 
herbevestigd als diaken.  
Verder zullen Elly Merckel en Freja Slot worden herbevestigd in het 
ambt van ouderling. We zullen dan ook stilstaan bij het vertrek van 
Marijke Bossenbroek, Truus van Noord, Chris Aalbersberg en  
Cor Waringa. 
De kerkenraad is verheugd dat door de bevestiging en herbevestiging 
het werk in kerkelijke wijngaard kan worden voortgezet. Daarnaast is 
de kerkenraad dankbaar voor degenen die zich in de afgelopen tijd 
voor de kerk hebben ingezet en nu terugtreden. “ 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
De Regenboog 

De Regenboog is er voor mensen in Amsterdam en omstreken die het 
moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Zij mobiliseren de 
kracht in de samenleving om hen te ondersteunen zo zelfstandig 
mogelijk mee te doen in de maatschappij. Want Ieder mens verdient 
een waardig bestaan. Armoede, verslaving, psychiatrische 
problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. De 
Regenboog gelooft in een stad waarin plek is voor iedereen, op het 
droge in plaats van tussen wal en schip. Een stad waarin we betrokken 
zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken. Mensen onder 
elkaar. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 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/ U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  

https://tikkie.me/pay/PGAB/5gC3QpHTTBgHd6detqqRa1
https://tikkie.me/pay/PGAB/5gC3QpHTTBgHd6detqqRa1
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Regenboog 
 
Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Rwanda – met zusters werken aan gezond eten 
Met zusters werken aan gezond eten. In het dichtbevolkte Rwanda 
leeft 70% van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan 
grond kunnen veel mensen lasting rondkomen. Eén gewas verbouwen 
is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diakonessen leren 
boeren en boerinnen over veeteelt en het verbouwen van groenten en 
fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze 
de boeren in hun eigen dorp. Zo kunnen steeds meer ouders hun 
kinderen gezonde voeding geven. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 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/givt-
app/ U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v Rwanda.  

Eerste collecte    Tweede collecte  
  

   
Agenda Kerkdiensten 
6 maart      10.00 ds. Werner Pieterse 
13 maart      10.00 ds. Barbara de Groot 

https://tikkie.me/pay/PGAB/4Rxw6bgShUSWbkoWFKmvw3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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