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

 
 
 
 
 
Uitleg bloemschikking 2e zondag van de veertigdagentijd 
 

De schikkingen in deze veertigdagen tijd hebben betrekking op het Evan-
gelie van Lucas. Deze zondag gaat het over de verheerlijking op de berg. 
Jezus gaat met drie leerlingen, Petrus, Johannes en Jacobus, de berg op. 
Terwijl zij slapen spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die ko-
men gaan, de weg naar Jeruzalem die Hij moet gaan. Als even later de 
Petrus en de anderen wakker worden bevestigt een stem uit de wolk die 
over komt drijven het Zoon-zijn van Jezus. Eerst erkent Jezus de Vader, nu 
wordt Jezus erkent als de Zoon. Er zal verbazing en ontroering zijn bij de 
leerlingen over de woorden die gesproken zijn. 
 

In het liturgisch stuk ziet u een wolk, verbeeldt door het gipskruid, van 
waaruit de stem van God heeft geklonken. De leerlingen kregen een he-
mels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart: Jezus, 
Gods Zoon! 
 

Kernwoorden: erkenning - verheerlijking - ontmoeting 

 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Sabina Pierik 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Sabina Pierik 
Muziek: Cantorij 

Leo Kramer (orgel/piano)  
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VOORBEREIDING 

Welkom 
 

Stilte 
(gemeente gaat staan) 

 

We zingen: “Heer, ik hef mijn hart en handen” 
(Psalm 25: 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: “Heer, ik hef mijn hart en handen” 
(Psalm 25: vers 3) 

(gemeente gaat zitten) 
 

Met de kinderen 
 

Kyriegebed 
 

We zingen: “Het waren tien geboden” (Het lied v/d 40-dagentijd) 
(Lied 540: 4 & 7 vrouwen, 5 & 8 mannen en 6, 9 & 10 vrouwen + mannen) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Numeri 14:5-25 
 

Toen wierpen Mozes en Aäron zich ter aarde, ten overstaan van de 
voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, 
de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, 
scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten: ‘Het land dat wij 
op onze verkenningstocht doorkruist hebben is een buitengewoon 
goed land, een land dat overvloeit van melk en honing. Als de HEER 
ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar 
verzet u dan niet tegen de HEER en wees niet bang voor de bevolking 
van het land: die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die 
hen beschermt en wij worden bijgestaan door de HEER. Wees dus niet 
bang voor hen.’ Het volk dreigde hen te stenigen, maar toen verscheen 
de majesteit van de HEER in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. De 
HEER zei tegen Mozes: ‘Hoe lang zal dit volk Mij nog afwijzen? Hoe 
lang nog zal het weigeren op Mij te vertrouwen ondanks alle wonde-
ren die Ik verricht heb? Ik zal het met de pest treffen en het uitroeien, 
en uit jou zal Ik een volk laten voortkomen dat groter en sterker is dan 
dit.’ Maar Mozes zei tegen de HEER: ‘Als de Egyptenaren, bij wie U dit 
volk met krachtige arm hebt weggeleid, dat te weten komen, zullen zij 
het vertellen aan de inwoners van dit land. Die hebben gehoord dat U, 
HEER, te midden van dit volk verblijft en dat U persoonlijk aan hen 
bent verschenen, dat uw wolk boven hen hangt en dat U overdag in 
een wolkkolom voor hen uit gaat en ’s nachts in een vuurzuil. Als U nu 
iedereen van dit volk doodt, zullen alle volken die over uw daden heb-
ben gehoord, zeggen: “De HEER was zeker niet in staat om dat volk 
naar het land te brengen dat Hij hun onder ede beloofd had. Daarom 
heeft Hij hen in de woestijn afgeslacht.” Laat daarom zien hoe groot 
uw verdraagzaamheid is, Heer. U hebt immers zelf gezegd: “De HEER is 
geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft Hij, al laat Hij niet alles 
ongestraft en roept Hij de kinderen voor de zonde van hun ouders ter 
verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht.” Ik smeek U, toon 
uw grote trouw en vergeef dit volk zijn schuld, zoals U het steeds ver-
giffenis hebt geschonken, van Egypte af tot hier toe.’ De HEER ant-
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woordde: ‘Ik zal vergeving schenken, zoals je vraagt. Maar zo waar Ik 
leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van de HEER, niemand 
van degenen die mijn majesteit gezien hebben en de wonderen die Ik 
in Egypte en in de woestijn heb verricht, en die Mij nu al tien keer op 
de proef gesteld hebben door Mij niet te gehoorzamen, zal het land 
zien dat Ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen 
die Mij hebben afgewezen krijgt het te zien. Maar mijn dienaar Kaleb, 
die door een andere geest bezield was en Mij volkomen trouw is ge-
weest, hem zal Ik naar het land brengen waar hij geweest is, en zijn 
nakomelingen zullen het bezitten. Nu wonen daar de Amalekieten en 
Kanaänieten nog in de valleien. Keer morgen om en trek de woestijn 
weer in, in de richting van de Rode Zee.’ 

 

Muziek 
 

Lezing: Numeri 14:26-35 
 

De HEER zei tegen Mozes en Aäron: ‘Hoe lang blijft dit verdorven volk 
zich nog tegenover Mij beklagen? Ik heb hun voortdurende geklaag 
lang genoeg aangehoord. Zeg hun dit: “Zo waar Ik leef – spreekt de 
HEER –, Ik zal zeker met jullie doen wat Ik je heb horen zeggen. Hier in 
de woestijn zullen jullie lijken liggen, de lijken van allen die ingeschre-
ven zijn, allen van twintig jaar en ouder, niemand uitgezonderd, omdat 
jullie je tegenover Mij beklaagd hebben. Jullie zullen het land waarvan 
Ik gezworen heb dat je er zou wonen, niet binnengaan, met uitzonde-
ring van Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Jullie 
kinderen, die volgens jullie zouden worden buitgemaakt, zal Ik er wel 
brengen. Zij zullen het land dat jullie versmaad hebben, leren kennen. 
Maar wat jullie betreft, jullie lijken zullen hier in de woestijn komen te 
liggen, en je kinderen zullen veertig jaar lang door de woestijn ronddo-
len om te boeten voor je ontrouw, tot jullie lijken hier in de woestijn 
vergaan zijn. Veertig dagen hebben jullie het land verkend, veertig jaar 
zul je voor je schuld boete doen, één jaar voor elke dag. Dan zul je on-
dervinden wat het betekent als Ik mijn handen van je aftrek.” Ik, de 
HEER, zweer dat Ik zo zal handelen met heel dit verdorven volk, dat te-
gen Mij heeft samengespannen. Hier in de woestijn zal hun leven een 
einde nemen, hier zullen ze sterven.’ 
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We zingen: “Christus staat in majesteit” 
(Lied 545: vers 1 t/m 5) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 

We zingen: “God roept de mens op weg te gaan” 
(Lied 542: vers 1 t/m 4) 

DIENST VAN BEVESTIGING 

Afscheid 
 

Presentatie 
 

Opdracht 
 

We zingen: “Veni Sancte Spiritus” (Lied 681) 
 

Gelofte 
 

Zegen 
 

Verwelkoming 
 

v. Gemeente, belooft U deze ambtsdragers 
te omringen met uw medeleven, 
hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst 
aan de HEER en zijn gemeente 
en hen te dragen in uw gebeden? 

a. Ja, dat beloven wij 
 

We zingen: “Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild”  
(Lied 362: vers 2) 
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GEBEDEN 

In memoriam gevolgd door gedachtenislied (lied 961) 
 
Gebeden met gezongen responsie:  
“Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons” (Lied 367e),  
stil gebed en gezongen “Onze Vader” (uit lied 191) 
 

Aandachtspunten  
 

Inzameling van de gaven 
 

We zingen (staand): “Veertig dagen nog tot Pasen” 
(Slotlied: vers 1 t/m 4; M. de Bruijne) 
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2. Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen 
volheid is en nieuw begin. Refrein 

 

3. Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen, 
daardoor worden mensen vrij. Refrein 

 

4. Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn. Refrein 

 

Zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 13 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. 

 

Vespersvieringen in de veertigdagentijd 
Iedere dinsdag in de veertigdagentijd is er een korte vespersviering in 
de Paaskerk van 19.30 tot iets voor 20.00 uur. 
 

Tienerdienst 
Hallo allemaal, 
Aanstaande zondag is er weer tienerdienst. 
We gaan praten over de Diaconie van een kerk. Wat doen ze en 
waarom. Hoe kunnen we zelf een helpende hand bieden aan 
anderen. Juist in deze tijd. 
Dit is een thema waarbij heel veel komt kijken. Misschien dat we 
meerdere tienersdiensten het hier over gaan hebben. 
Jullie mogen zelf kiezen welke kant we met dit onderwerp opgaan. 
We hopen jullie allemaal op 13 maart om 10.00 uur in onze ruimte in 
de Paaskerk te zien. 
 
Groetjes, 
Hans, Anko, Geert-Jaap en Liesbeth  
 

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

 
Koffie/thee drinken na de dienst 
 
Veel gemeenteleden hebben aangegeven het koffie drinken zittend in 
de grote zaal veel prettiger te vinden dan staand in de drukke hal.  
Het is rustiger en er kan gemakkelijker een gesprek worden gevoerd. 
In overleg met de koffiedienst is besloten dat we dit graag willen 
continueren.  
U bent na de dienst van harte uitgenodigd voor de koffie of thee, 
neemt u rustig plaats in de grote zaal, de vrijwilligers van de 
koffiedienst zorgen dat u koffie krijgt.  
Als er meer gemeenteleden aanwezig zijn dan in de grote zaal passen, 
is het ook mogelijk een kop koffie bij de bar te halen. 
 
Mede namens onze koster en de koffiedienst, Elly Merckel-Timmer 
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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 een mooi 
programma samengesteld. 
 
Aanvang deze keer 11.30 uur! 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage welkom. 
 

 
Gebedsgroep 
 
We houden de gebedstijd weer als vanouds woensdagavond  
16 maart in de Paaskerk. 
Plaats: Benedenhuis  
Tijd: 19 - 20 uur 
 
Meer informatie: 
Freja Slot-Koelbloed  tel. 020-6455948 / 06 46053626 
email: freja.koelbloed@gmail.com 

 
Vooraankondiging Aktie Vrijheidsbrief 20 maart 2022 
 
Met ingang van volgende week zullen wij weer van start gaan met de 
fysieke verkoop van de Aktie Vrijheidsbrief. Om contacten te 
beperken vragen wij u de brieven zoveel mogelijk gepast te betalen. 
De kosten van de brief zijn €1,50. 
Houdt u hier volgende week rekening mee? Hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

mailto:freja.koelbloed@gmail.com
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Ontmoetingsmiddag dinsdag 22 maart a.s. 
 
De diaconale ontmoetingsmiddag die op donderdag 17 maart 
gepland stond in de Paaskerk is verplaatst naar dinsdag 22 maart 
aanvang 15.00 uur. 
Het thema voor deze middag is de veertigdagentijd. Ds. Barbara de 
Groot leidt deze middag. 
De diaconie zorgt voor een koffie en thee. U hoeft zich niet van 
tevoren aan te melden behalve als u vervoer nodig heeft. Geeft dit 
dan door aan Roeltje Mentink telefoon 020-4537148 
 

Buurttafel in de Paaskerk op donderdag 24 maart  
 
De naam van gemeenschappelijke maaltijd in de Paaskerk laten we 
los. We spreken nu weer van de buurttafel voor maximaal 40 
personen. Er is geen sprake meer van corona maatregelen. Op 
donderdag 24 maart bent u weer van harte welkom. Hoort u deze 
keer niet bij de 40 deelnemers, dan komt u als eerste op de lijst voor 
de volgende keer op donderdag 21 april. Wij nemen dan contact met 
u op. Speciale gast bij deze maaltijd is Eric Citroen, de nieuwe 
kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in Kruiskerk en Paaskerk.  
 
waar                  Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen 
tijd                    inloop vanaf 17.45, de maaltijd begint rond 18.00 uur  
kosten              € 7 voor een (vegetarische) maaltijd met dessert en 

iets te drinken  
opgeven           bij Yvonne Licht uiterlijk maandag 21 maart  

vòòr 20.00 uur  
tel. 06 - 22989614,  
e-mail: buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl 

info                   Yvonne Licht, tel. 06 - 22989614 
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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. 
 

Vespucci-kwartet speelt Beethoven en Schumann 
Zondag 20 maart 12.00 uur 
  
Zondag 20 maart treedt het internationaal vermaarde Vespucci-
kwartet op in de Kruiskerk in Amstelveen, van der Veerelaan 30a.  

Ze brengen strijkkwartetten van Beethoven en Schumann ten gehore. 
Aanvang 12:00 uur, duur ongeveer een uur. Iedereen is van harte 
welkom.  

De toegang tot het concert is vrij, na afloop wordt een deurcollecte 
gehouden waaruit de onkosten worden bestreden. 

Het Vespucci-kwartet bestaat uit vier jonge en gedreven musici: de 
violisten Lisanne Soeterbroek en Ruña ’t Hart, altist Stephanie Steiner 
en de cellist Douw Fonda. Ze spelen van Ludwig van Beethoven het 
beroemde Heiliger Dankgesang eines Genesenden, een koraalachtige 
melodie gevolgd door prachtige emotionele variaties, die hij schreef 
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toen hij herstelde van een periode van ernstige ziekte. Van Robert 
Schumann horen we het expressieve en poëtische 3e strijkkwartet 
van opus 41 in a-klein. 

 

Sam’s Kledingactie: 23 april van 9.30 tot 12.00 uur 
Geef uw oude kleding een nieuwe bestemming! 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, de jaarlijkse 
kledinginzameling voor het goede doel, wordt gehouden op zaterdag 
23 april a.s. van 9.30 tot 12.00 uur. U kunt kleding en schoenen 
(schoon en draagbaar),  in gesloten zakken of dozen afgeven. Brillen 
graag apart inleveren. 
Inzamelpunten op 23 april zijn: de Paaskerk, Urbanuskerk, Kruiskerk, 
Titus Brandsmakerk, Augustinuskerk, Pelgrimskerk (Buitenveldert). 
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen kinderen in 
Oeganda na Covid-19, weer terug naar school. 
Voor informatie: Anne-Mieke Steensma, 06-21555472 of kijk 
op www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-voorjaarsactie-
2022 
 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s 

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als 
Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn 
de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over 
van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig 
voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen 
graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten 
initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten 
kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat 
kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.  

http://www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-voorjaarsactie-2022
http://www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-voorjaarsactie-2022
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De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële 
middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie 
kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. 
 
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  
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Diaconaat arme regio 

 
Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
 
Wijkwerk 
 
Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar 
onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek en 
bloemen in de kerk, voor zieken, onze website, de nieuwsbrief en voor 
kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering 
verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. 
 
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 Wijkwerk 

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/
https://tikkie.me/pay/PGAB/4Rxw6bgShUSWbkoWFKmvw3
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Eerste collecte    Tweede collecte  
  

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