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Op de omslag schilderij van Rembrandt (uit 1659) 

 
 

Van harte welkom deze zondag in de Paaskerk. 
 

 
 
 
We staan stil bij het tweede van ‘de tien woorden’: maak geen godenbeel-
den, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of in het 
water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, 
want Ik, de Levende, uw God, duld geen andere goden naast mij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: Gert Jan de Bruin 
Ouderling van dienst: Mimi Emmelot 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Tanja de Kam 
Organist: Peter van Dongen  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom; kaarsen op tafel aangestoken 
 
Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Juich Gode toe, bazuin en zing” 
(Psalm 100: vers 1 en 2) 

 
Groet en bemoediging 
 

v. De Levende is met u allen! 
g. zijn vrede is met u! 
v. Onze hulp is de Naam van de Eeuwige, 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. zijn liefde duurt eeuwig, 
g. zijn trouw van geslacht op geslacht. 

 
We zingen: “Juich Gode toe, bazuin en zing” 

(Psalm 100: vers 3 en 4) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming, afgesloten met “Kyrie eleison”  
(Lied 301k: I = kinderen en vrouwen; II = mannen) 

 
We zingen: “Geprezen zij God! Gij engelenkoor” 

(Loflied 150a: vers 1 t/m 4) 

 
Met de kinderen 
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We zingen: “Wij steken het kaarsje aan” 
(Kinderlied: t. Gert Jan de Bruin) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Enkele inleidende woorden 
 
Gedicht: Godsbegrip (Bertus Aafjes) 
 

God zit niet op een troon van chroom of nikkel – 
Soms zit hij in een oude perenboom en merelt, 
soms staat hij op zijn hoofd in een klein kind 
want hij is altijd soms. 
Hij is geen kerk van holle eeuwigheid, 
hij is geen kathedraal van hoge lege almacht, 
hij is een nu, een hier, een altijd soms, 
soms lust die schuimt, soms een verliefdheid, 
en wee de maagd. 
Maar altijd is hij overal in alles zoals het is, 
zoals het soms en altijd anders is. 
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We zingen: “Deze dag ons samenkomen” (2x) 
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Schriftlezing: Psalm 50:7-21a 
 

‘Luister, mijn volk, Ik ga spreken, 
Israël, Ik ga tegen je getuigen, 
Ik, God, je eigen God. 

Ik klaag je niet aan om je offers, 
nooit dooft voor Mij het offervuur. 
Maar de stier uit je stal heb Ik niet nodig, 
noch de bokken uit je kooien. 

Mij behoren de dieren van het woud, 
de beesten op duizenden bergen, 
Ik ken alle vogels van het gebergte, 
wat beweegt in het veld is van Mij. 

Had Ik honger, Ik zou het je niet zeggen, 
van Mij is de wereld en wat daar leeft. 
Eet Ik soms het vlees van stieren 
of drink Ik het bloed van bokken? 

Breng God een dankoffer, 
geef de Allerhoogste wat je Hem belooft. 
Roep Mij te hulp in tijden van nood, 
Ik zal je redden, en je zult Mij eren.’ 

Maar tot wie kwaad doet zegt God: 
‘Wat baat het dat je mijn geboden opzegt 
en mijn verbond in de mond neemt? 

Je haat het als Ik je terechtwijs, 
mijn woorden schuif je terzijde. 
Zie je een dief, je loopt met hem mee, 
en bij overspeligen ben je thuis. 

Je gebruikt je mond voor lastertaal 
en verbindt je tong aan bedrog. 
Je getuigt tegen je eigen broer, 
werpt een smet op de zoon van je moeder. 

Zou Ik dan zwijgen bij wat je doet, 
je denkt toch niet dat Ik ben als jij? 
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We zingen: “Vroeg ik mijn denken” 
(Lied 824: vers 1 t/m 5) 

 

Schriftlezing: Handelingen 17:22-31 
 

Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik 
heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. 
Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in 
ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de 
onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u ver-
kondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij 
die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden ge-
maakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden 
alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen leven en 
adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft Hij de hele mensheid 
gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft 
Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied 
bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al 
tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver 
weg is. Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook 
enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij 
voort.” Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken 
dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het 
werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter 
geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal 
alle mensen op tot inkeer te komen, want Hij heeft bepaald dat er een 
dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal la-
ten vellen door een man die Hij voor dat doel heeft aangewezen. Het 
bewijs dat het om deze man gaat, heeft Hij geleverd door Hem uit de 
dood te doen opstaan.’ 

 

We zingen: “De wereld is van Hem vervuld” 
(Lied 825: vers 1 en 5 t/m 8) 

 

Overweging 
 

Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met: 
 
Onze Vader (NBV21) 

 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staande): “Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen” 

(Slotlied 425: vers 1 en 5 t/m 8) 
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Wegzending en zegen, beaamd met:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis 
voor koffie en thee 

Jos van der Kooy 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 8 mei 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. 

 
Buurttafel in de Paaskerk op donderdag 19 mei 
Op donderdag 19 mei bent u weer van harte welkom bij de laatste 
buurttafel van dit seizoen in de Paaskerk. Hoort u deze keer niet bij 
de 40 deelnemers, dan komt u op de lijst voor de eerstvolgende keer 
na de zomerperiode. Wij nemen dan contact met u op.  
 
Elke keer nodigen we een speciale gast uit bij de maaltijd. Deze keer 
is dat Maarten Aalders, die op 26 april werd onderscheiden als Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. Hij zal vertellen over de duizenden 
Hongaarse kinderen die tussen 1920 en 1930 per trein naar 
Nederland kwamen om op krachten te komen. 
 
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 16 mei voor 20.00 
uur tel. 06 - 22989614, e-mail: buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl 
info                   Yvonne Licht, tel. 06 – 22989614 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Gebedsgroep. 
Woensdagavond 11 mei is er weer een gebedssamenkomst. 
Plaats: Benedenhuis Paaskerk. 
Tijd: 19.00 -20.00 uur. 
 
Informatie: Freja Slot-Koelbloed  tel.0646053626 // 
email: freja.koelbloed@gmail.com  

 
Uitnodiging voor PGA-B gemeentevergadering op 24 mei 
Op dinsdag 24 mei leggen we u in een gemeentevergadering in de 
Kruiskerk de jaarverslagen 2021 voor van het College van Diakenen 
en het College van Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over de 
actualiteit van dat moment binnen onze kerkgemeenschap. De 
vergadering begint om 20.00 uur. De stukken vindt u op de 
website: www.pga-b.nl. Met een e-mail aan de scriba van de AK 
(scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het Kerkelijk Bureau                                 
(020 - 641 3648) krijgt u de stukken opgestuurd. U kunt ook op 
afstand deelnemen aan deze gemeentevergadering via 
kerkdienstgemist.nl (kies dan voor Kruiskerk). 
 
 

Zondag 15 mei themaviering 'Genoeg' 
Grote thema's in onze tijd zijn klimaat, duurzaamheid en grenzen aan 
de groei. Grondstoffen worden schaars, en wat we gebruiken is meer 
dan wat de aarde aan kan. Hoe kunnen we die grote vragen kleiner 
maken en op zo'n manier beantwoorden dat wij er in onze levens wat 
mee kunnen? We spreken en zingen er over in de viering van 15 mei. 
Met muzikale medewerking van enkele bandleden van 'Itaka', de 
'huisband' van de Keizersgrachtkerk uit Amsterdam, die zorgen voor 
een vrolijke en stemmige noot.  
Het wordt een hoopvolle dienst! 
ds. Barbara de Groot 
 

mailto:freja.koelbloed@gmail.com
http://www.pga-b.nl/
mailto:scribaak@pga-b.nl
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Ontmoetingsmiddag Middenhof 
Op dinsdag 10 april is er weer een ontmoetingsmiddag in de 
Middenhof, Dr Willem Dreesweg 155. Deze begint om 14.00 uur en 
wordt begeleid door ouderenpastor Eric Citroen. Thema is: 'Geloof 
komt met de jaren?' Van harte welkom! 
 

Sing Inn Kruiskerk 
Op woensdag 18 mei staat er weer een Sing Inn op het programma. 
Na de Sing Inn van 16 maart j.l. (die 2 Coronajaren was uitgesteld) 
willen we de gebruikelijke agenda weer oppakken. Dus de derde 
woensdag in de oneven maanden. 
U bent om 13.30 uur van harte welkom in de Kruiskerk. Na een 
kennismaking zullen we samen weer bekende en wat onbekendere 
liederen gaan uitvoeren. Zangkunst is niet nodig, wel enthousiasme 
om samen te zingen. Wij gaan ons binnenkort beraden op het 
programma! 
Met het oog op het aantal te produceren programmaboekjes is het 
fijn als we van te voren weten op hoeveel mensen we mogen rekenen 
(maar als u op het laatst gewoon komt binnenlopen is het ook goed). 
Opgave graag bij Henk van der Meulen, 06 55 174 089 of via de 
email scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 
Peter van Dongen, Henk van der Meulen 
  

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
BeninAmi: Bouwen aan de toekomst van kinderen in Benin 
In het dorp Berecingou in het noorden van Benin, in West Afrika, wil 
enthousiaste groep studievrienden een basisschool oprichten. Hun 
doel is de lokale jeugd een betere toekomst te bieden. Behalve 
regulier onderwijs biedt de school ook mogelijkheden om de talenten 
van de kinderen te ontwikkelen. Zo kunnen ze later in hun eigen 
onderhoud voorzien.  

mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
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Stichting BeninAmi wil hun droom met financiële steun uit Nederland 
mogelijk maken. Helpt u mee om te bouwen aan de toekomst van deze 
kinderen? 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collectie 
diaconie 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. BeninAmi 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Kerk in Actie: Noodhulp Nigeria – werken aan vrede 

In het noorden van Nigeria zijn ruim twee miljoen christenen en moslims op 
de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in 
vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terechtgekomen in dorpen 
waar de bewoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van 
de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse 
kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij 
mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Nigeria 

Eerste collecte   Tweede collecte    

   
Agenda Kerkdiensten 
8 mei    10.00 ds. Gert Jan de Bruin 
15 mei     10.00 ds. Barbara de Groot  
22 mei    10.00 ds. Werner Pieterse 

https://tikkie.me/pay/PGAB/kBjsjFLBopUGjd6XhjgQK6
https://tikkie.me/pay/PGAB/kBjsjFLBopUGjd6XhjgQK6
https://tikkie.me/pay/PGAB/ezMX78hcfCPBMK7W8rbDD8
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