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Op de voorkant: Intocht van Jezus in Jeruzalem 
1100-1200 San Marco, Venetië 

 
Uitleg schikking op de 6e zondag van de veertigdagentijd 
 

Vandaag Palmzondag: de intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar met de 
schikking gaan we alvast verder. Hier is nu de voorbereiding van de Pe-
sachmaaltijd te zien. Petrus en Johannes bereiden deze voor. Intussen 
heeft Judas afspraken gemaakt met de hogepriester om Jezus uit te leve-
ren. Wanneer de Pesachmaaltijd wordt gehouden, spreekt Jezus de 
woorden die eeuwenlang daarna in de kerk zijn blijven resoneren. Dit is 
mijn lichaam en dit is mijn bloed. Teken daarvan zijn brood en wijn. Met 
deze tekenen wordt de verbondenheid met Jezus zichtbaar. Hij plaatst 
het ook in de tijd. Brood en wijn worden daarmee een sacrament van 
verwachten totdat zijn rijk komt.  
 

In de schikking worden langzamerhand de grassen vervangen door groe-
ne takken. De buxus of palmtakken verwijzen naar de intocht. De aren 
die te zien zijn als symbool voor het brood. Het avondmaalstel is hierbij 
geplaatst. Als voorbereiding op de Maaltijd van de Heer die wij met el-
kaar blijven vieren totdat Hij komt en Hij met ons de Maaltijd zal houden. 
 

Kernwoorden zijn: Pesach - brood en wijn - gedenken - verwachten. 

 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Rianne Clerc 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Rianne Clerc 
Muziek: Nico Ph. Hovius  
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VOORBEREIDING 

Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 
Stilte 

INTOCHT 

Groet en gebed 
 

v. De Heer zij met u 
a. ook met u zij de Heer! 
v. Heer, onze God,… 

…Amen 

 
Schriftlezing: Lucas 19:29-40 

Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee 
van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daar-
ginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog 
nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als ie-
mand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?”, moeten jullie 
antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ De beide leerlingen gingen op 
weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het 
dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het 
los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ Daarna brachten ze 
het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten 
Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor 
Hem op de weg uit. Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, 
begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te 
prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Geze-
gend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de he-
mel en eer aan de Allerhoogste!’ Enkele farizeeën in de menigte zeiden 
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tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ Maar Hij antwoordde: ‘Ik 
zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeu-
wen.’ 

 
We zingen: “Op een ezel komt Hij aan” (Lied 555: vers 1 en 2) 

Tijdens het lied lopen de kinderen in optocht door de kerk 

 
Moment met de kinderen 
 
We zingen: “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen” 

(Psalm 118: vers 1 en 2) 
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HET WOORD 

Lezing: Numeri 27:12-23 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim deze berg in het Abarimgebergte, 
zodat je kunt uitkijken over het land dat Ik de Israëlieten geef. Wan-
neer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net 
als je broer Aäron. Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de 
Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn in-
gegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heilig-
heid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin.) 
Mozes antwoordde de HEER: ‘Moge de HEER, de God die aan al wat 
leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die 
het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de 
HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ De HEER zei 
tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een 
man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsne-
men voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in 
ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het 
aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. 
Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de 
priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de 
HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere 
Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’ Mozes deed wat 
de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem 
plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 
legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de 
HEER het bij monde van Mozes bevolen. 

 

We zingen: “Verheug u, gij dochter van Sion” (Lied 550: vers 1-3) 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 

We zingen: “Dit is een dag van zingen!” (Lied 552: vers 1-3) 
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GEBEDEN 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed besloten met 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. 

 

We zingen (staand): “Alles wat over ons geschreven is” 
(Slotlied 556: vers 1 t/m 5) 

 

Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

Leo Kramer 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 10 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. 

 

Wijziging voorgangers en tijd Paasdiensten 
1e dienst: voorganger ds. Werner Pieterse, aanvang 10.00 uur, 
2e dienst: voorganger ds. Barbara de Groot, aanvang 11.30 uur. 
Dit i.t.t. hetgeen in Present staat vermeld. 
 
 

Paasoratorium in Paaskerk 
Goede Vrijdag 15 april, 19.30 uur 
In de dienst op Goede Vrijdagavond worden in de Paaskerk enkele 
delen van het paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’ uitgevoerd 
door het koor ‘Anthem’ onder leiding van Leo Kramer. 
 
Voor dit Paasoratorium heeft componist Dirk Zwart(1962) teksten van 
Ria Borkent(1950) op muziek gezet. De indrukwekkende muzikale 
delen worden afgewisseld met lezingen uit de Bijbel, waardoor de 
luisteraar stap voor stap meegenomen wordt in het dramatische 
verhaal van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus.  
Het vormt een prachtige introductie op Palmzondag, de daarop 
volgende stille week en op Pasen. 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Muziek en taal zijn van deze tijd. En, in tegenstelling tot Bachs 
Passionen, is de tekst in het Nederlands. De emoties, verweven in dit 
verhaal, zijn niet alleen te lezen in de tekst maar ook te horen in de 
muziek. Soms is de muziek teder, soms is er veel drama en agressie. 
De begeleiding sluit hier naadloos bij aan, waardoor het geheel een 
indringend en expressief karakter krijgt. 
Het koor wordt vanachter de vleugel begeleid door Peter van 
Dongen. Ron Botman, trompet.  ds. Barbara de Groot, teksten. 
 

Gebedsgroep 
Woensdagavond 13 april. 
Plaats:  Benedenhuis 
Tijd: 19 - 20 uur 
 
Meer informatie: 
Freja Slot- Koelbloed  tel.020 - 6455948  / 06-46053626 / 
email: freja.koelbloed@gmail.com 
 
 

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! 

mailto:freja.koelbloed@gmail.com
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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.  
 

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. 
 

Buurttafel in de Paaskerk op donderdag 21 april 
Op donderdag 21 april bent u weer van harte welkom bij een 
buurttafel in de Paaskerk. Dit is de tweede buurttafel zonder 
coronamaatregelen. Hoort u deze keer niet bij de 40 deelnemers, dan 
komt u als eerste op de lijst voor de volgende keer op donderdag 19 
mei. Wij nemen dan contact met u op. Elke keer nodigen we een 
speciale Amstelveense gast uit bij de maaltijd. Op dit moment is deze 
nog onbekend. 
 
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 18 april  

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

info                   Yvonne Licht, tel. 06 - 22989614 
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Nieuwe data ontmoetingsbijeenkomsten Dignahof 
 
Donderdagmiddag:   
28 april,   
2 juni. 
Dignahoeve 174                                                                        
De middagen beginnen om 15.00 uur  
U bent van harte welkom! 
Contactpersoon: Mimi Emmelot, tel: 06-14433833 

 
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  Theo den 
Blanken, 06-37447420. 
 

Vakanties met Aandacht 
Voor senioren en mensen met een zorgvraag biedt het 
vakantiebureau van de Protestantse kerk volledig verzorgde vakanties 
aan. Genieten van rust, mooie omgeving, goed hotel, heerlijke 
maaltijden, leuke programma’s, uitstapjes en ontmoeten van nieuwe 
mensen. Maar ook veel aandacht van de vrijwilligers die dag en nacht 
voor u klaar staan. Zijn de kosten van een vakantie een bezwaar, 
neem dan contact op met een van de diakenen voor een 
tegemoetkoming in de kosten. 
De vakantiegids ligt in de folderkast in het benedenhuis. 
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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. 
 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Het Wereldhuis: een plek voor ongedocumenteerde migranten  

Het Wereldhuis geeft ongedocumenteerden informatie en 
begeleiding. In Amsterdam wonen ongeveer 15.000 mensen zonder 
papieren. Sommige van hen zijn vluchtelingen of werkmigranten, 
anderen zijn het slachtoffer van mensensmokkel. Het Wereldhuis 
biedt advies en begeleiding en zorgt  voor taal- en 
computercursussen. De meeste activiteiten worden door de 
ongedocumenteerden zelf georganiseerd. Door actief 
vrijwilligerswerk te doen, verbeteren zij hun toekomstperspectief. 
Wilt u hieraan bijdragen?  

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.  
Wereldhuis 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/aL5MEkvgpYWMWnQJZCd2KE
https://tikkie.me/pay/PGAB/aL5MEkvgpYWMWnQJZCd2KE
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/


 
6 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Jong Protestant: PaasChallenge – inleven in het paasverhaal  
 
Elk jaar doen meer dan 6.000 jongeren in de week voor Pasen mee 
met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren 
de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel 
van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas 
en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzen zij zouden 
maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als 
ontdekkend en verrijkend. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 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 
PaasChallenge 

Eerste collecte   Tweede collecte    

   
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/soJpiqjM2nanzcaqzeuBCj
https://tikkie.me/pay/PGAB/soJpiqjM2nanzcaqzeuBCj
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Agenda Kerkdiensten 
 
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. Werner Pieterse 
    11.30 ds. Barbara de Groot 
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