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Uitleg bloemschikking 5e zondag van de veertigdagentijd 
 

Een derde gelijkenis in deze veertigdagentijd. Het gaat over de wijngaar-
denier die op reis gaat en verpacht de wijngaard aan een aantal wijn-
bouwers. Omdat hij de opbrengst van zijn investering wilt weten stuurt 
hij tot tweemaal toe een knecht om het geld op te halen. Nadat zijn beide 
knechten afgeranseld zijn, stuurt hij zijn zoon. Dat moet wel indruk ma-
ken op de wijnbouwers wanneer de zoon naar de wijngaard komt. Maar 
de zoon wacht een afschuwelijk ontvangst en wordt gedood. Met deze 
gelijkenis doelt Jezus op zichzelf. Op weg naar Jeruzalem wordt duidelijk 
wat er gaat gebeuren. En de manier waarop Jezus er nu al woorden aan-
geeft, doet ons beseffen dat hier Iemand spreekt die regie heeft over de 
situatie. Jezus weet wat er gaat komen maar ontwijkt de situatie niet. Hij 
vervolgt de weg: het lijden tegemoet. 
 

Kenwoorden: wijngaard - afwijzing - het lijden tegemoet. 
 

Er is nog een lezing over de wijngaard en wijnstok. Jezus sprak ooit de 
woorden: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken, wanneer jullie in Mij 
blijven en Ik blijf in jullie dan brengen jullie veel vrucht voort. Want zon-
der Mij kunnen jullie niets doen. 
 

De schikking spreekt voor zich. 

 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Kees Elfferich 
Diaken: Roeltje Mentink 
Voorlezer: Tanja de Kam 
Muziek: Peter van Dongen 
Voorbereiding: Dorien Keus & Tanja de Kam  



 
3 

Muziek 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
We zingen (staand): “Hij die gesproken heeft een woord dat gaat” 

(Lied 362: 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) 

 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
 
We zingen: “Zomaar te gaan met een stok in je hand” 

(Lied 806: vers 1 t/m 3) 



 
4 

Schriftlezing: Numeri 20:1-5 
 

In de eerste maand kwamen de Israëlieten, het hele volk, in de woes-
tijn van Sin, en ze bleven lang in Kades. Mirjam stierf daar en werd er 
begraven. Toen er geen water meer was, liep het volk tegen Mozes en 
Aäron te hoop. Ze maakten Mozes verwijten. ‘Waren wij ook maar 
omgekomen toen een deel van ons volk door het ingrijpen van de 
HEER stierf,’ zeiden ze. ‘Waarom hebt u het volk van de HEER naar de-
ze woestijn gebracht? Om ons hier te laten sterven, met ons vee? 
Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte en ons naar dit afschuwe-
lijke oord gebracht? Er is hier geen koren, er zijn hier geen vijgenbo-
men, geen wijnstokken en geen granaatappelbomen. En drinkwater is 
er ook niet.’ 

 
Woestijnwoorden 
 
We zingen: “Wij gaan de nacht door” 

(Lied 895) 
 
Lezing: Numeri 20:6-21 
 

Mozes en Aäron verwijderden zich van de gemeenschap en gingen 
naar de ingang van de ontmoetingstent. Daar wierpen ze zich ter aar-
de. Toen verscheen de majesteit van de HEER. De HEER zei tegen Mo-
zes: ‘Neem de staf en roep met je broer Aäron de Israëlieten bijeen. In 
hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Jullie zul-
len water voor hen uit de rots laten komen, en mensen en vee te drin-
ken geven.’ Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de HEER hem 
had opgedragen. Hij en Aäron lieten iedereen bij de rots samenkomen. 
‘Luister, opstandig volk,’ zei Mozes, ‘zullen wij voor u uit deze rots wa-
ter laten stromen?’ Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf 
op de rots, en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken 
had, en ook het vee. De HEER zei tegen Mozes en Aäron: ‘Omdat jullie 
niet op Mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten geen 
ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet 
in het land brengen dat Ik het geef.’ Dit was het water van Meriba, 
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waar de Israëlieten de HEER verwijten maakten en Hij hun zijn heilig-
heid toonde. Vanuit Kades stuurde Mozes gezanten naar de koning 
van Edom met deze boodschap: ‘Uw broeder Israël bericht u het vol-
gende: Het is u bekend met welke moeilijkheden wij te kampen hebben 
gehad. U weet dat onze voorouders naar Egypte zijn getrokken, dat wij 
daar lang hebben gewoond en dat de Egyptenaren ons en onze voor-
ouders slecht behandeld hebben. Wij riepen de HEER aan en Hij hoor-
de ons hulpgeroep; Hij heeft ons een engel gezonden en ons uit Egypte 
weggeleid. Nu zijn wij in Kades, een stad aan de grens van uw rijk. Sta 
ons toe door uw land te trekken. We zullen niet door akkers en wijn-
gaarden gaan en we zullen geen water uit bronnen drinken. Zolang we 
ons in uw gebied bevinden, zullen we de Koningsweg volgen en daar-
van niet afwijken, naar links noch naar rechts.’ De Edomieten ant-
woordden: ‘U mag niet door ons gebied trekken; doet u dat wel, dan 
komen we u gewapend tegemoet.’ De Israëlieten zeiden: ‘We zullen de 
gebaande weg volgen, en als wij en ons vee van uw water drinken, zul-
len we daarvoor betalen wat u wilt. We vragen alleen toestemming 
om te voet door uw land te trekken, meer niet.’ Maar de Edomieten 
weigerden hun de doortocht en kwamen hun met een groot, sterk le-
ger tegemoet. Omdat de Edomieten hun geen doortocht verleenden, 
namen de Israëlieten een omweg. 

 
Waterwoorden 
 
We zingen: “Wij gaan de nacht door”  

(Lied 895) 
 
Overweging 
 
We zingen: “Kondig het jubelend aan” 

(Lied 659: vers 1, 4, 5 en 6) 
 
Aandachtspunten 
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Inzameling van de gaven 
 
Met de kinderen: leeftocht door de woestijn 
 
Dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader 
(aan de hand van de woestijn en waterwoorden) 

 
We zingen (staand): “Nu wij uiteen gaan vragen wij God” 

(Slotlied 423: vers 1 t/m 3) 
 
Zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 
  

Leo Kramer 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 3 april 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. 

 

Muziek tegen de waanzin, zondag 3 april 12:00 uur 
  
In de Kruiskerk wordt zondag 3 april om 12:00 uur een 
benefietconcert met klassieke muziek voor Oekraïne gehouden.  

De toegang is vrij, maar giften zijn meer dan welkom. De volledige 
opbrengst gaat via Giro555 naar hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. 

Ook musici zijn ontzet over het geweld dat tegen inwoners van 
Oekraïne is ontketend. Susanne Niesporek, violiste in het 
Concertgebouworkest, nam het intiatief tot dit benefietconcert. 
Samen met vier bevriende collega’s heeft zij een afwisselend 
programma samengesteld met muziek van Bach, Benda en Haydn. 
“Wij brengen als tegengif tegen de waanzin van oorlog en geweld”, 
muziek naar de mensen, want muziek verbindt ons, geeft troost en 
schoonheid.” En: “In muziek komen elementen uit vele culturen 
samen. Hoor bijvoorbeeld de suites van Bach met dansmuziek uit alle 
windstreken. In muziek klinkt de wereld zoals die moet zijn: grenzen 
zijn er poreus, nationaliteiten bijzaak, culturen staan naast elkaar.” 

 

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

 
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. 
 

Kring Romans 
Op 16 juni komt de kring romans weer bij elkaar. Wij bespreken dan 
het boek, “Raam, sleutel” van Robbert Welagen.  
Aanvang 15.- uur.  
Informatie en aanmelding Albert van Blaaderen. 06-25338624.  
Van harte welkom. 
 

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.  
 

mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Lieve mensen van de Paaskerk, 
Heel veel dank voor alle kaarten, bloemen en berichten die we 
ontvangen hebben na het overlijden van Feikoline.  
Ook zijn we geraakt door al het medeleven dat we nu ervaren tijdens 
de medische behandelingen die Stoffel ondergaat.  
Het doet ons erg goed en geeft ons veel steun.  
Rust is nu geboden, dus bezoek aan huis en telefoontjes zijn echt te 
veel gevraagd. Fijn dat u dat respecteert. 
Hartelijke groet, Stoffel Boot en Joke Hakkenbroek. 
 

Oproep voor plantjes & stekjes.  
Inzamelmoment palmzondag 10 april 
Studentenwerkers Froukje en André van de Kas Uilenstede 
organiseren op 20 april een plantjes/stekjes ruil event in de Kas. 
Studenten kunnen hun plantjes  & stekjes ruilen en de 
studentenwerkers hopen met studenten in gesprek te gaan over het 
thema ‘nieuw leven.’ Voor dit evenement zijn de studentenwerkers 
op zoek naar overgebleven plantjes & stekjes. Op 10 april zullen in de 
verschillende kerken de plantjes & stekjes verzameld worden. Heeft u 
stekjes of plantjes over en mogen deze gebruikt worden voor het ruil 
event, neem deze dan op palmzondag 10 april mee naar de 
kerkdienst. De studentenwerkers zullen ervoor zorgen dat ze in de 
Kas terecht komen. Hartelijk dank! 

 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
FietsMaatjes Amstelveen is opgericht in 2018 door een kleine groep 
vrijwilligers. Er zijn diverse punten waar je als begeleider met je gast 
kunt starten met een heerlijke fietstocht. Zoals bij verzorgingshuis 
“De Luwte” of Huis Groenelaan.  Er wordt gefietst op duo fietsen en 
het zou fantastisch zijn als we er binnen Amstelveen nog meer van 
kunnen aanschaffen. 
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e 
collecte U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Fietsmaatjes 
 

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 tikkie 2e 
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 Wijkwerk 
Eerste collecte   Tweede collecte    

   
Agenda Kerkdiensten 
3 april    10.00 ds. Barbara de Groot 
10 april   10.00 ds. Barbara de Groot 
14 april Witte Donderdag 19.30 ds. Werner Pieterse 
15 april Goede Vrijdag 19.30 ds. Barbara de Groot 
16 april Stille Zaterdag  21:00 ds. Werner Pieterse 
17 april Pasen   10.00 ds. Barbara de Groot 
    12.00 ds. Werner Pieterse 

https://tikkie.me/pay/PGAB/aL5MEkvgpYWMWnQJZCd2KE
https://tikkie.me/pay/PGAB/aL5MEkvgpYWMWnQJZCd2KE
https://tikkie.me/pay/PGAB/soJpiqjM2nanzcaqzeuBCj
https://tikkie.me/pay/PGAB/soJpiqjM2nanzcaqzeuBCj
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