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Op de omslag de fresco van Botticelli:  
de straf van Korach, Dathan en Abiram uit 1482;  

bij Numeri 16:31, 32 
 
 
 
 
Uitleg bloemschikking 3e zondag van de veertigdagentijd 
 

De kernwoorden voor deze zondag zijn:  
tot inkeer komen - vrucht dragen - geduld van God. 
Jezus vertelt de gelijkenis over iemand die een vijgenboom plantte in zijn 
wijngaard. Deze man zei tegen zijn wijngaardenier de boom om te hakken 
omdat de vijgenboom al drie jaar geen vrucht had gedragen. De wijn-
gaardenier zei tegen zijn heer dat hij de boom nog één jaar de kans wil 
geven. Hij zou de grond erom heen bewerken en de boom mest geven. 
Mocht de boom dan nog geen vrucht dragen dan zou deze alsnog omge-
hakt worden. Hieruit leren wij van de wijngaardenier die zijn heer vroeg 
om nog één jaar geduld te hebben. Jezus vertelde deze gelijkenis om te 
laten zien dat God geduld heeft met mensen. Wij zijn als mens geroepen 
vrucht te dragen door ons in te keren tot God en zo deelgenoot van zijn 
koninkrijk te worden. Wanneer wij ons uitspreken: ‘van U is de toe-
komst’, vraagt het ook van ons om zo te leven dat we tot bloei komen en 
vrucht dragen. 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Mimi Emmelot 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Ilse Meester 
Muziek: Nico Ph. Hovius  
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VOORBEREIDING 

Welkom 
 
Stilte 

(gemeente gaat staan) 
 
We zingen: “Mijn ogen zijn gevestigd” 

(Psalm 25a: 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 

 
Inleiding op de dienst 
 
We zingen: “Heer, ik hef mijn hart en handen” 

(Lied 946: vers 1 t/m 5) 
(gemeente gaat zitten) 
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Met de kinderen 
 
Kyriegebed 
 
We zingen: “Wij kiezen voor de vrijheid” 

(Het lied v/d 40-dagentijd 311: vers 1 t/m 6) 

DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Numeri 16:1-7 
 

De Leviet Korach, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, en de Rube-
nieten Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, 
kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door tweehon-
derdvijftig leiders van de Israëlieten, achtenswaardige mannen, de 
aanzienlijkste van de gemeenschap. Ze stelden zich tegenover Mozes 
en Aäron op en zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden 
van de gemeenschap zijn heilig, en de HEER is in hun midden. Waarom 
voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?’ Bij 
het horen van deze woorden wierp Mozes zich ter aarde. Daarna zei hij 
tegen Korach en zijn aanhang: ‘Morgen zal de HEER bekendmaken wie 
Hem toebehoort, wie heilig is en in zijn nabijheid mag verkeren. Wie 
Hij zal uitkiezen, mag in zijn nabijheid komen. Luister wat u moet doen, 
Korach, en u, zijn aanhangers, ook: neem morgen allemaal een vuur-
bak, doe er gloeiende kolen in en leg daar reukwerk op voor de HEER. 
Degene die dan door de HEER wordt uitgekozen, die is heilig. U matigt 
u te veel aan, Levieten.’ 

 
Muziek 
 
Lezing: Numeri 16:12-19 
 

Mozes liet Datan en Abiram roepen, de zonen van Eliab. Maar zij zei-
den: ‘We komen niet. Is het niet genoeg dat u ons uit een land dat 
overvloeit van melk en honing hebt weggehaald om ons in de woestijn 



 
5 

te laten sterven? Moet u zich ook nog als heer en meester over ons 
opwerpen? U hebt ons bepaald niet naar een land gebracht dat over-
vloeit van melk en honing, en ons ook geen akkers en wijngaarden ge-
geven. Denkt u dat u mannen als wij een rad voor ogen kunt draaien? 
We komen niet.’ Toen werd Mozes woedend. ‘Schenk geen aandacht 
aan hun offer,’ zei hij tegen de HEER. ‘Niemand van hen heb ik ook 
maar een ezel afgenomen, niemand van hen heb ik kwaad gedaan.’ 
Tegen Korach zei Mozes: ‘Morgen moeten u en al uw aanhangers voor 
de HEER verschijnen – u en zij, en Aäron. Iedereen moet dan een vuur-
bak nemen en er reukwerk in leggen, en alle tweehonderdvijftig vuur-
bakken moeten in de nabijheid van de HEER worden gebracht, ook die 
van uzelf en Aäron.’ Iedereen nam een vuurbak, deed er gloeiende ko-
len in, legde daar reukwerk op en stelde zich bij de ingang van de ont-
moetingstent op, net als Mozes en Aäron. Toen Korach al zijn aanhan-
gers bij de ingang van de ontmoetingstent had verzameld en zij daar 
bij Mozes en Aäron stonden, verscheen de majesteit van de HEER aan 
het hele volk. 

 
Muziek 
 
Lezing: Numeri 16:28-35 
 

Mozes zei: ‘Nu zult u inzien dat het de HEER is die mij gezonden heeft 
om alles te doen wat ik heb gedaan, en dat het niet uit mijzelf is voort-
gekomen. Sterven deze mensen op de manier waarop iedereen sterft, 
treft hen hetzelfde lot als ieder ander, dan heeft de HEER mij niet ge-
zonden. Maar als de HEER iets laat gebeuren dat nog nooit gebeurd is, 
als de aarde haar mond openspert en hen met al hun bezittingen op-
slokt en zij levend in het dodenrijk afdalen, dan zult u inzien dat die 
mannen de HEER hebben afgewezen.’ Nauwelijks was hij uitgesproken 
of de grond onder hun voeten spleet open, de aarde opende haar 
mond en slokte hen op, met hun families, alle mensen van Korach en 
alles wat ze bezaten. Zo daalden zij met allen die bij hen hoorden le-
vend in het dodenrijk af. De aarde sloot zich boven hen, en zij waren 
uit de gemeenschap verdwenen. Alle Israëlieten die eromheen stonden 
vluchtten weg toen ze hen hoorden schreeuwen, uit angst dat de aar-
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de ook hen zou opslokken. Toen kwam er een felle vlam uit het heilig-
dom, die de tweehonderdvijftig mannen die het reukwerk geofferd 
hadden dodelijk trof. 

 
We zingen: “Niet is het laatste woord gesproken” 

(Lied 818: vers 1 t/m 2) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 

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 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  
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Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “De wijze woorden en het groot vertoon” 

(Slotlied 1001: vers 1 t/m 3) 
 
Zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 

 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 20 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. 

 

Zondag 27 maart is er weer Kliederkerk!!  
 
Wil jij samen met ons meer te weten komen over het verhaal van 
Noach? Beleef het verhaal op zondag 27 maart tijdens Kliederkerk 
Amstelveen (Augustinuspark 1),van 16.00 tot 18.15 uur (inclusief 
eten). 
Kliederkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders 
die samen door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten 
Bijbelverhalen willen ontdekken. 
  
Opgeven kan vóór donderdag 24 maart bij jeugdwerker Nienke van 
der Heiden, kliederkerk@pga-b.nl of 06 - 37 22 76 76 
  
Zijn jullie erbij?? Hopelijk tot dan! 
 
Groeten van alle vrijwilligers, dominee Barbara en jeugdwerker 
Nienke 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:kliederkerk@pga-b.nl
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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. 
 

 
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 

 
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 
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Inzamelingsactie slachtoffers Oekraïne  
 
Op zaterdag 26 en zondag 27 maart organiseert de diaconie van de 
Paaskerkgemeente een inzamelingsactie voor de mensen die 
slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. 
 
Wij brengen de ingezamelde spullen bij een inleverpunt van de 
Stichting Oekraïners in Nederland, die voor vervoer naar Oekraïne 
zorgt. 
 
Wat gaan we inzamelen: 
Voor baby’s en kinderen:  Hygiëne producten: 
Luiers en billendoekjes  Papieren zakdoekjes en papieren 
handdoeken 
Melkpoeder (alle leeftijden)  Tampons en maandverband 
Babyvoeding (potjes)   Zeep, douchegel, shampoo 
Nieuwe flessen en spenen  Tandpasta en tandenborstels 
 
Inlevermomenten en helpende handen: 
 
Paaskerk:   Zaterdag 26 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. 

       Zondag  27 maart voor de kerkdienst. 
 
Meehelpen en inpakken? 
Maandag 28 maart vanaf 10.00 uur in de Paaskerk 
 
Informatie: Wijkdiaconie Paaskerk: Roeltje Mentink 
(roeltje@fammentink.nl) 
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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 
 

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 
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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 
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. 
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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 

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 

Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, woont op 
straat. "Ik was een gewoon kind, met een thuis en een fijn gezin,” 
vertelt zij. “Maar alles veranderde toen mijn vader ons huis moest 
verkopen vanwege gokschulden. Om geld te verdienen, moesten we 
op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school.” 
In Yogyakarta wonen veel kinderen, net als Anies, op straat. 
Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken kinderen op 
straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en 
muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor 
kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een 
opvanghuis. Ook regelen ze dat de kinderen weer naar school 
kunnen. Vrijwilligers helpen de kinderen bij het leren. Dreamhouse 
doet ook aan preventie: ze probeert te voorkomen dat kinderen op 
straat belanden, onder andere door ouders te helpen hun gezin 
financieel te onderhouden. 
 

 

http://www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-voorjaarsactie-2022
http://www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-voorjaarsactie-2022
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
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Ondersteunt u dit belangrijke werk met uw gift aan de collecte? 
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 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Yogyakarta 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Eredienst en pastoraat in onze gemeente 
 
Jezus stelde niet de wetten en de regels , maar de liefde centraal. 
Omzien naar elkaar blijft actueel zolang er mensen zijn. Samen met 
onze pastores spreekt Jezus ons daar persoonlijk op aan. Elke dag 
opnieuw, ook in de huidige tijd. Uw bijdrage wordt besteed om 
pastores daarbij te helpen. 
 
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 
Eredienst en Pastoraat 

 

 

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 
 
20 maart 10.00 ds. Werner Pieterse 
27 maart 10.00 ds. Werner Pieterse 
3 april  10.00 ds. Barbara de Groot 
10 april 10.00 ds. Barbara de Groot 
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