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Op de omslag: Amandeltakken van Vincent van Gogh (1890) 
Bij Numeri 17:20 

 
 

 

Uitleg bloemschikking 3e zondag van de veertigdagentijd 
 

Op deze zondag staat de schikking symbool voor het verhaal van de ver-
loren zoon. Met de kernwoorden: open huis – welkom – thuis – voor 
iedereen. 
In het verhaal van de jongste (verloren)zoon die na omzwervingen weer 
thuis komt. Het huis van de vader waar hij weer welkom is. Het huis dat 
een plek mag zijn voor iedereen, waar het veilig mag zijn zowel voor de 
zoon die weer terugkeert als wel voor de zoon die thuis gebleven is. De 
jongste zoon besefte, na zijn uitbundig en verkwistend leven  dat er thuis 
bij de vader liefde was, eten en werk. Hij keerde terug van het losbandige 
leven naar de liefde en veiligheid. De oudste zoon die daar altijd was 
maar al die tijd niet had ontdekt dat hij het beter had dan hij besefte. De 
gelijkenis legt de nadruk op de terugkeer van de jongste zoon. De vader 
biedt hem een nieuw begin. Het verhaal laat ons lezen als een uitnodiging 
van de Vader om bij Hem thuis te komen. Of je er al bent of (opnieuw) 
terugkeert, het leven is er goed, je bent zo welkom! Wij gaan op weg 
naar een nieuwe toekomst. 
Tussen de grassen zijn groene takken en de eerste bloesems te zien. Het 
begin van het nieuwe leven. 

 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Sabina Pierik 
Diaken: Robert Klaassen & Selma van Ee 
Voorlezer: Sabina Pierik 
Muziek: Leo Kramer  
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VOORBEREIDING 

Welkom 
 

Stilte 
(gemeente gaat staan) 

 

We zingen: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” 
(Psalm 122: vers 1 en 3) 

 

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 
(gemeente gaat zitten) 

 

Met de kinderen 
 

Kyriegebed  
 

We zingen: “Wij kiezen voor de vrijheid” 
(Lied 311: alle coupletten) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Numeri 17:6-15 
 

De volgende dag echter beklaagden alle Israëlieten zich bij Mozes en 
Aäron. ‘U hebt het volk van de HEER gedood,’ zeiden ze. Toen ze tegen 
Mozes en Aäron te hoop liepen en naar de ontmoetingstent keken, za-
gen ze hoe die overdekt werd door de wolk en hoe de majesteit van de 
HEER verscheen. Nadat Mozes en Aäron naar de ontmoetingstent wa-
ren gegaan, zei de HEER tegen Mozes: ‘Ga weg bij dit volk, dan zal Ik 
het in een oogwenk vernietigen.’ Toen wierpen zij zich ter aarde, en 
Mozes zei tegen Aäron: ‘Neem een vuurbak, doe er gloeiende kolen 
van het altaar in, leg daar reukwerk op en ga zo snel mogelijk naar het 
volk. Bewerk verzoening voor hen, want de toorn van de HEER is ont-
brand, de plaag is al begonnen.’ Aäron deed wat Mozes had gezegd en 
haastte zich naar het volk. De plaag was al onder hen uitgebroken. Hij 
legde reukwerk op de gloeiende kolen en bewerkte zo verzoening voor 
het volk. Hij ging tussen de doden en hen die nog leefden staan, en de 
plaag hield op. Aan veertienduizend zevenhonderd mensen had de 
plaag het leven gekost, nog afgezien van degenen die door het voorval 
met Korach omgekomen waren. Nadat de plaag uitgewoed was, ging 
Aäron terug naar Mozes, die zich bij de ingang van de ontmoetings-
tent bevond. 

 

Muziek 
 

Lezing: Numeri 17:16-28 
 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Vraag aan het hoofd van elk van de Israëli-
tische stammen om je een staf te geven, twaalf staven bij elkaar: voor 
elk stamhoofd moet er een staf zijn. Schrijf ieders naam op zijn staf. 
Op die van Levi moet je Aärons naam schrijven. Leg alle staven in de 
ontmoetingstent, voor de verbondstekst, waar Ik altijd bij jullie kom. 
De staf van de man die Ik uitkies, zal gaan bloeien. Zo zal Ik dat voort-
durende geklaag van de Israëlieten tegen jullie doen verstommen.’ 
Nadat Mozes dit aan de Israëlieten had overgebracht, gaf ieder van de 
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stamhoofden hem een staf, twaalf bij elkaar; daaronder was er ook 
een voor Aäron. Mozes legde de staven voor de HEER, in de tent met 
de verbondstekst. Toen hij de volgende dag de verbondstent binnen-
ging, zag hij dat de staf van Aäron, de staf van de stam Levi, in bloei 
stond. Er waren knoppen ontsproten en bloemen ontloken, en de staf 
droeg rijpe amandelen. Mozes nam de staven uit het heiligdom van de 
HEER en ging ermee naar buiten. Nadat de Israëlieten gezien hadden 
wat er gebeurd was, nam ieder zijn eigen staf terug. ‘De staf van 
Aäron moet je voor de verbondstekst terugleggen,’ zei de HEER tegen 
Mozes. ‘Die moet worden bewaard als waarschuwing voor dat op-
standige volk. Er moet een eind komen aan hun geklaag tegen Mij, 
anders zullen ze sterven.’ Mozes deed wat de HEER hem had opgedra-
gen. De Israëlieten zeiden tegen Mozes: ‘We komen om, het is met ons 
gedaan, het is met ons allemaal gedaan. Iedereen die in de buurt van 
de tabernakel van de HEER komt, sterft. Moeten wij dan allemaal om-
komen?’ 

 

We zingen: “Niet is het laatste woord gesproken” 
(Lied 818: vers 1 en 2) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 
Gedachtenis 
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GEBEDEN EN GAVEN 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 

Terwijl we de tafel voorbereiden zingen we: “Met de boom 
des levens wegend op zijn rug” (lied 547: vers 1 t/m 6) 
 
 

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: 

 
“Loof, alle volken, loof de Heer” (Psalm 117) 
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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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Tijdens brood en wijn zingen we: “Wees blijde nu, in ’t mid-
den van het lijden” (Lied 546: vers 1 t/m 5) 

 
We zingen (staand): “Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd” 

(Uittochtslied 977: vers 1, 3 en 5) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 27 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. 

 

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. 
 
Inlevermomenten en helpende handen: 
 
Paaskerk:   Zaterdag 26 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. 

       Zondag  27 maart voor de kerkdienst. 
 
 
 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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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 
 
Meehelpen en inpakken? 
Maandag 28 maart vanaf 10.00 uur in de Paaskerk 
 
Informatie: Wijkdiaconie Paaskerk: Roeltje Mentink 
(roeltje@fammentink.nl) 
 

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 
 

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. 

mailto:roeltje@fammentink.nl
mailto:kliederkerk@pga-b.nl
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Palmpaasstokken versieren  
Op zondag 10 april is het Palmpasen en daarom gaan we op zaterdag 
9 april van 14-16u palmpaasstokken versieren in de Paaskerk. Heb je 
zin om mee te doen? Geef je dan op via de kinderkerkapp of bij 
Barbara de Groot (dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl).  
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Op zondag 10 april 
gaan we de stokken tijdens de dienst rondbrengen.  
Groetjes, de leiding van de kinderkerk 

 
Stabat mater dolorosa in Kruiskerk 
Zondag 27 maart 16.30 uur 
  
Op  zondag 27 maart zal in een muzikale vespers in de Kruiskerk 
Amstelveen, van der Veerelaan 30a, het Stabat mater dolorosa van 
de 19e-eeuwse componist Josef Rheinberger worden uitgevoerd. 
Aanvang 16.30 uur, duur ongeveer een uur. Iedereen is van harte 
welkom. De toegang tot de vespers is vrij, na afloop wordt een 
deurcollecte gehouden waaruit de onkosten worden bestreden. 

Het Stabat mater dolorosa is een middeleeuws gedicht, dat in de loop 
der eeuwen vele malen op muziek is gezet. Ook in Rheinbergers 
‘romantische’ toonzetting is de Gregoriaanse oorsprong nog duidelijk 
herkenbaar. Het gedicht heeft door de eeuwen heen mensen diep 
geraakt. Het ontroert ons omdat ‘wijzelf’ in de tekst ervan staan naast 
Maria, Jezus’ moeder. Met haar lijden we mee als haar kind sterft aan 
het kruis, zij is ook onze hoop op een betere wereld. 

De Vesperscantorij zingt dit Stabat mater en wordt daarbij begeleid 
door een strijkorkest en orgel. Het geheel staat onder leiding van 
Henk Trommel, de cantor-organist  van de Kruiskerk. Liturg is 
neerlandica dr. Bettine Siertsema. Zij verzorgt de gebeden en laat ook 
– hedendaagse – dichters aan het woord over lijden, troost en hoop. 

 

mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Zondag 3 april 12 uur: Benefietconcert voor Oekraïne  
 
Onder de titel Muziek tegen de waanzin wordt er op zondag 3 april 
een extra Kruiskerkconcert worden georganiseerd.  
Het wordt een benefietconcert voor Oekraïne, waar de musici 
belangeloos aan meewerken. Susanne Niesporek (viool), Michiel 
Eekhof (viool), Eric van der Wel (altviool) en Edith Neuman (cello) 
spelen strijkkwartetten van Haydn en Benda. David Schlaffke (orgel) 
speelt een Prelude en Fuga van Bach en ook samen spelen de musici 
iets.  
De toegang is vrij, maar we vragen u een ruimhartige donatie te 
doen, contant of via uw bankapp. De volledige opbrengst is voor 
Giro555, de samenwerkende hulporganisaties voor hulp aan 
Oekraïense vluchtelingen.  
Het concert duurt ca. een uur. 
 

 
Paaseitjes voor het goede doel 
 
Hallo allemaal,  
De Rotary Club Amstelveen organiseert ook dit jaar weer de 
paaseitjesactie ( gesponsord door Martinez) waarvan de opbrengst 
naar een goed doel gaat dat ze uitkiezen. De gemengde zakjes kosten 
nog steeds €5,- per stuk a 200gr. Zondag 3 en 10 april sta ik weer na 
de dienst beneden met de paaseitjes. U kunt ze ook telefonisch 
bestellen bij mij dan breng ik ze bij u thuis. Alleen contante betaling is 
mogelijk.  
Alvast bedankt! 
Mirjam van der Ham  
06 44169567.  
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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 
Rudolphstichting en De Glind – die horen bij elkaar 

Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan de 
Rudolphstichting. Al vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich 
in voor de opvang van kinderen in een gezin en in een 
dorpsgemeenschap. In 1914 begon dominee Rudolph op het 
platteland met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. Zijn werk 
groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind. 
Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven 
met woonopvang in gezinshuizen; de ‘kracht van het gewone leven’. 
Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer 

http://www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-voorjaarsactie-2022
http://www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-voorjaarsactie-2022
https://www.rudolphstichting.nl/organisatie/ontstaan/
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gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. 
Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd 
en (speel)voorzieningen afgestemd op hun behoeften. 

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. Rudolphstichting 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Missionair werk kliederkerk (40 dagentijd) 
 
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist 
ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk 
ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle 
generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de 
betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in 
aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als 
vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
 
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 
Missionair werk 

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
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Eerste collecte   Tweede collecte    

   
 
 
Agenda Kerkdiensten 
 
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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