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Op de omslag: Een fragment van de opstanding  
van een van de fresco's van Giotto (ongeveer 1304-1305)  

in de Cappella degli Scrovegni in Padua (Italië) 
 
 
 
 
 
 
De schikking op Paasmorgen 
 

De toekomst leek gesloten door de dood van Jezus. Ook in onze huidige 
tijd van oorlog is de toekomst somber en donker. Maar door de opstanding 
van Jezus op de Paasmorgen wordt deze weer open gelegd: het wordt licht, 
alles wordt nieuw want de Heer is opgestaan. Het einde wordt een nieuw 
begin. Zo mogen wij ons richten op de toekomst. Een nieuw leven voor 
ieder die het wil zien en geloven. Zeker in deze tijd moet wij blijven zien en 
blijven geloven! 
 

De bloemen laten zien dat het leven opnieuw begint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Pieter Licht 
Diaken: Roeltje Mentink 
Voorlezer: Gert Jan Slump 
Muziek: Peter van Dongen & Leo Kramer 
Koor: Anthem  
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VOORBEREIDING 

We zingen: “Sta op! Een morgen ongedacht” 
(Lied 630: vers 1 t/m 4) 

 

We zingen: “Ik zeg het allen, dat Hij leeft” 
(Lied 642: vers 1, 2, 4, 6 en 8) 

 

Welkom en aansteken van de kaarsen  
 
Stilte 
 

We zingen: “Heer, die mij ziet zoals ik ben” 
(Psalm 139: vers 1, 2 en 4) 

 
(gemeente gaat staan) 

 
v. De Heer is opgestaan 
a. De Heer is waarlijk opgestaan 
v. Halleluja 

 

v: Onze Hulp is de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid  
a: en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Amen 

 
(gemeente gaat zitten) 

 

Kyriegebed  
 
Gloria 
 

We zingen: “Christus, onze Heer, verrees” 
(Lied 624: vers 1 t/m 3) 
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HET WOORD 

Gebed 
 
Schriftlezing: Jesaja 25:6-9 

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 

voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 

een feestmaal rijk aan merg en vet, 

met pure, rijpe wijnen. 

Op deze berg vernietigt hij het waas 

dat alle volken het zicht beneemt, 

de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 

Voor altijd doet hij de dood teniet. 

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 

de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 

– de HEER heeft gesproken. 

Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 

Hij was onze hoop: hij zou ons redden. 

Hij is de HEER, hij was onze hoop. 

Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ 

 
Anthem zingt: “In alle vroegte” 
 
Schriftlezing: Lucas 24:1-12 (NBG-vertaling 1951) 

En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerste dag 

der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de spece-

rijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de 
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steen van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, von-

den zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, terwijl 

zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blin-

kend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en 

haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt 

gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken 

heeft, zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden 

in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten der-

den dage opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden, en terugge-

keerd van het graf, boodschapten zij dit alles aan de elven en aan al 

de anderen. Dit waren dan Maria van Magdala, en Johanna, en Ma-

ria, (de moeder) van Jakobus. En de anderen, die met haar waren, 

zeiden dit aan de apostelen. En deze woorden schenen hun zotteklap 

en zij geloofden haar niet. Maar Petrus stond op en liep snel naar het 

graf. En toen hij zich bukte, zag hij alleen de windsels. En hij ging 

weg, bij zichzelf verbaasd over wat er mocht gebeurd zijn. 

 
We zingen: “Groen ontluikt de aarde”  

(Lied 625: vers 1 t/m 3) 

 
Verkondiging 
 
Anthem zingt: “God dank! Laat iedereen het horen” 
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GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden - stilgebed - 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 
 
Anthem zingt: “Dit is de dag van ons geluk” 
 
Inzameling van de gaven 
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Zegen beantwoord met gezongen “Amen” 

 
We zingen (staande): “U zij de glorie, opgestane Heer”  

(Slotlied 634: vers 1 en 2) 

 

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 17 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. 
 

Het verhaal van Pasen  
Voor de Goede Week hebben jeugdwerker Nienke van der Heiden en 
dominee Werner Pieterse van de PG Amstelveen-Buitenveldert, drie korte 
films gemaakt. Al jaren vertellen zij Bijbelverhalen aan schoolklassen. 
Tijdens verhalenmiddagen in de kerk en bij de grote Kerst- en 
Paasvieringen. Inmiddels nemen zij deze verhalen ook op, zodat ze in de 
klas vertoond kunnen worden. Ze vertellen sober, eigentijds en trouw aan 
het Bijbelverhaal. 
 
Na het kerstverhaal (Op weg naar Kerst 2021) vertellen zij nu het 
paasverhaal. In deel 1 het verhaal van Palmpasen, in deel twee het verhaal 
van de maaltijd, de tuin en Pilatus. Deel drie, het verhaal van Maria in de 
tuin, is ook apart te gebruiken.  
De verhalen zijn gemaakt voor kinderen vanaf groep 5. Ze zijn te gebruiken 
op school, in de kerk of gewoon thuis.  

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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De filmpjes zijn te vinden op youtube onder de zoekterm: het verhaal van 
pasen 2022 of via de links, zie onder. 
https://www.youtube.com/watch?v=ydUM0Y18RaM 
https://www.youtube.com/watch?v=e9e1tQ0mzW8 
https://www.youtube.com/watch?v=WdswGaMNv6o 
 

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 
 

Aktie Vrijheidsbrief april 
Deze maand schrijven wij voor de Iraans-Duitse politieke 
dissident Jamshid Sharmahd die door de Iraanse autoriteiten 
wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een aanslag. Sharmahd 
ontkent dit. Hij kan de doodstraf krijgen. Sharmahd zit sinds juli 
2020 vast zonder toegang tot een advocaat en de medische zorg 

die hij nodig heeft voor zijn diabetes, Parkinson en hartproblemen. 
In de te schrijven brief roepen we de Iraanse autoriteiten op Jamshid 
Sharmahd vrij te laten. De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 
te koop. Wilt u zo vriendelijk zijn om gepast te betalen om contacten zo veel 
mogelijk te vermijden. Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties 
via https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent u aan 
“stuur een mail! @”.   

https://www.youtube.com/watch?v=ydUM0Y18RaM
https://www.youtube.com/watch?v=e9e1tQ0mzW8
https://www.youtube.com/watch?v=WdswGaMNv6o
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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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. 
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. 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Werelddiaconaat KiA: Libanon – kansen voor jongeren in 
achterstandswijk 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, 
armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook 
de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. 
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare 
tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: 
ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of 
kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey.  
Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon. Geef in 
de collecte en steun het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. 
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Helpt u mee? 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.  Libanon 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente  
Vandaag vragen wij uw aandacht voor de wekelijkse Kinderdienst, 
Tienerdienst en speciale vieringen met de ouders (Kerk op Schoot, 
Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk). Met diverse materialen en 
activiteiten worden kinderen en jongeren geholpen bij het ontdekken van 
de waarde van het geloof in hun leven. De opbrengst van deze collecte is 
onder andere bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling deze activiteiten. 
Draagt u hieraan bij? 
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 Jeugdwerk 
eigen wijk 

Eerste collecte   Tweede collecte    

   
Agenda Kerkdiensten 
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 

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