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Op de voorkant: een schilderij van Duccio di Buoninsegna  
(1255-1319) uit 1318 Bij Lukas 24: 29b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Rina Ran 
Diaken: Marjo Valkier & 

Robert Klaassen 
Voorlezer: Rina Ran 
Muziek: Paaskerkcantorij 

Leo Kramer (orgel/piano)  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Orgelspel 
 
Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 

(gemeente gaat staan) 

 
We zingen: “Sta op! Een morgen ongedacht” 

(Intochtslied 630: vers 1, 2 en 4) 

 
Onze hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 

 
Met de kinderen 
 
Gebed om ontferming 
 
We zingen: “Voor mensen die naamloos” 

(Kyrielied 647: vers 1 en 3 cantorij, vers 2 en 4 allen) 

 
We zingen (staand): “Zing halleluja, hemel en aarde, zing” 

(Glorialied 648: vers 1 t/m 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Lezing: Lucas: 24:13-27 

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, 
een dorp dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken 
met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar 
in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 
maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Hij 
vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze 
somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: 
‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar 
deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: 
‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in 
woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge-
priesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten 
kruisigen. Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou be-
vrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 
Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring 
gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze 
zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen 
waren verschenen, die zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons zijn toen 
ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden 
gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jul-
lie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie 
niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messi-
as al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna 
verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven 
stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten. 

 
We zingen: “Gij volgt ons uit Jeruzalem” 

(Lied 255: vers 1 en 3 cantorij, vers 2 en 4 allen) 
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Lezing: Lucas: 24:28-35 

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij 
verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat 
niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag 
loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen Hij met 
hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed 
uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herken-
den ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze 
tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak 
en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen 
terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die te-
gen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is 
aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg 
gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het 
breken van het brood. 

 
We zingen: “De Heer is onze reisgenoot” 

(Lied 646: vers 1 en 3 cantorij, vers 2 en 4 allen) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
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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 God de Heer, en laat ons blijde” (Lied 105: vers 1) 
 

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 
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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 

 
Tijdens brood en wijn zingt de cantorij: 
“Vanwaar komt mijn hulp” 

 
Dankgebed 
 
We zingen (staand): “Kondig het jubelend aan” 

(Slotlied 659: vers 1 t/m 6) 

 
Zegen beantwoord met gezongen “Amen” 

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 24 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. 

 
Koffieconcert Paaskerk zondag 24 april 2022 (vandaag) 
De organist Theo Griekspoor speelt werken van Joh. Pachelbel, Cecar 
Franck, Alex. Guilmant, Michelle Leclerc en Theo Griekspoor. 
Een heel aardig, licht programma. 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Aanvang: 12.00 uur. 
 
 

Tienerdienst 
Zondag hebben we weer een TienerDienst. 
We moeten nog uitmaken of we het over "schuld" of "kleding" gaan 
hebben, misschien doen we ze gewoon allebei. 
Deze keer zitten we in de Paaskerk omdat we de vorige keer in de 
Kruiskerk zaten met de (succesvolle) cakejesactie. 

Dus tot zondag! Groetjes van de TienerDienstLeijding 😊 
Liesbeth, Saskia, Geert-Jaap, Hans & Anko 
 
 
 

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

 
 
Ontmoetingsmiddag 
 
Op donderdag 28 april is er weer een ontmoetingsmiddag in de 
Dignahof, Dignahoeve 174. Deze begint om 15.00 uur en wordt 
begeleid door ouderenpastor Eric Citroen. Thema is: 'Geloof komt 
met de jaren?' Van harte welkom! 
Dank en groet, Eric Citroen 
 

 
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. 
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Bach Ensemble Amsterdam in Kruiskerk 

Zondag 24 april 16.30 uur 
  
Zondag 24 april  is er ’s middags om 16:30 uur een muzikale vespers 
in de Kruiskerk in Amstelveen, van der Veerelaan 30a. Koor en orkest 
van het vermaarde Bach Ensemble Amsterdam brengen een Bach-
cantate en de prachtige Ode for Cecilia’s Day van Henry Purcell. Deze 
vespers duurt ongeveer een uur. Iedereen is van harte welkom. De 
toegang is vrij, na afloop wordt een deurcollecte gehouden waaruit 
de onkosten worden bestreden. 

 

 
Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Stichting Stap Verder  

in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationaliteiten. 
De helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken geen 
Nederlands en verdwalen in het woud van instanties. Midden in de 
Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Verder’. ‘Stap 
Verder’ heeft spreekuren, verwijst mensen door naar instanties en 
biedt taallessen. Voor €30,- kan er een nieuw lesboek worden 
gekocht. Helpt u deze mensen mee om een toekomst op te bouwen?  

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e 
collecte 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/aL5MEkvgpYWMWnQJZCd2KE
https://tikkie.me/pay/PGAB/aL5MEkvgpYWMWnQJZCd2KE
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Eredienst & pastoraat in onze gemeente 
 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, 
Paaskerk en Pelgrimskerk), zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde 
mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons 
gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen en door om te 
zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door 
een gift aan deze collecte. 
 
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 
Eredienst en pastoraat 

Eerste collecte   Tweede collecte    

   
 
Agenda Kerkdiensten 
24 april    10.00 ds. Werner Pieterse 
  1 mei    10.00 ds. Barbara de Groot 
  8 mei    10.00 ds. G.J. de Bruin 
15 mei     10.00 ds. Barbara de Groot  
 

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