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Ouderling van dienst: Elly Merckel 
Diaken: Marjo Valkier 
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Muziek voor de dienst 
 

I TE WEINIG 

We zingen: “Dit huis is een huis waar de deur open staat” 
(t: Margryt Poortstra, m: Tom Löwenthal) 

 

Dit is een huis waar de deur openstaat, 
waar zoekers en zieners, genood of gekomen 
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 
 

Dit is een huis, waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.   
 

Welkom 
 

Woord bij aanvang 
 

We zingen: “Kyrieleis, heb medelijden” (t: André F. Troost, m: lied 310) 
 

Kyrieleis, heb medelijden, Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping klaagt, de aarde huilt - de schepping kreunt, de aarde vraagt: 
akkers en weiden: straks woestijnen, gun ons de tijd nog te vermijden 
het voedsel schaars, de grond vervuild. dat al wat leeft wordt weggevaagd. 
 

Kyrieleis, heb medelijden, Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping schreeuwt, de aarde zucht - de schepping roept, de aarde smeekt - 
hoe konden wij zo bruut ontwijden dit is toch niet het eind der tijden, 
uw werk: het land, de zee, de lucht? nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? 
 

Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping bidt, de aarde hoopt 
op U, op ons – een jaargetijde 
dat al ons vuil in schoonheid doopt. 
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Woord ter overgang naar “Glorialied” 
 
We zingen: “Wat in stilte bloeit” 

(de Tafel der armen) 
 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar bevrijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, 
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
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II TE VEEL 

Lezing: uit Lucas 18:18-27 
 

Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik 
doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: 
‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de 
geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals 
getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ De man zei: 
‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ Toen Jezus dat 
hoorde, zei Hij: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en 
verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel 
bezitten. Kom daarna terug en volg Mij!’ Toen de man dat hoorde, werd 
hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Toen Jezus zag dat de man zo 
bedroefd werd, zei Hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk 
van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door 
het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van 
God binnen te gaan.’ Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan 
nog gered worden?’ Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is moge-
lijk bij God.’ 

 
Muzikaal intermezzo 
 
Onze voetafdruk, hoe kan die kleiner? 
 
We zingen: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” 

(Lied 992: vers 1 t/m 4) 

 
Woord ter overgang naar derde deel 
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III GENOEG 

We zingen: “Tongen, talen, talenten, kom” 
(Lied uit Jamaïca, vertaling André F. Troost) 

 

Tongen, talen, talenten, kom 
Zing het vrolijk de aarde om 
Hier zijn broden en hier is wijn 
Jezus zal onze gastheer zijn. 
 

Refrein: 

 Christus staat weer op! Aarde, adem op, 
 deel op grote schaal: brood, royaal! 
 

Christus' tafel maakt mensen één 
Leert ons delen met iedereen 
Brood te breken in ruime maat 
Wijn in woorden en metterdaad. 
Refrein 
 

Spreid als zonlicht dit goed gerucht. 
Jezus roept je: draag goede vrucht! 
Mensenkinderen, groot en klein 
God wil overal met je zijn. 
Refrein 

 
Lezing: 1 Timoteüs 6:6-10 (ware rijkdom) 
 

Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 
Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit 
meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee 
zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik 
en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een 
mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van 
alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen 
van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. 
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Woord bij lezing 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Aandachtspunten 
 
Collecten 
 
Gebeden 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. 
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We zingen (staande): “Een land, een land om van te dromen” 
 

Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken, 
en de mens tot vrijheid niet in staat.' 
Zeg nooit: 'Niemand kan op vrede hopen, 
alles gaat nu eenmaal als het gaat.' 
 

Refrein: 

Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in de ogen: 
Goede God, we zijn er, eind'lijk vrij! 

 

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,  
dat een mens niet zonder bedding kan.  
Zeg Nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 
Refrein 
 

Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier, die ons bevrijdt.' 
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.' 
Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.' 
Refrein 
 

Zeg nooit dat het vreselijke lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: 'Stil maar, wacht op beet're tijden.' 
Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan.' 
Refrein 

 
Zegen over de mensen en de aarde 
 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 15 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 
Eric Citroen, ouderenpastor@paaskerk-amstelveen.nl ,  
tel. 06 50677403 
 
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt. 

 
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:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:ouderenpastor@paaskerk-amstelveen.nl
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Aktie Vrijheidsbrief 
Deze maand schrijven wij voor twee Soedanese tieners, 
Mohammed Adam van 17 en Mohammed al Fatih van 18 

jaar die op 14 januari met geweld werden opgepakt en tijdens hun 
verhoor gruwelijk zijn gemarteld. De tieneractivisten zijn zeer 
waarschijnlijk opgepakt vanwege de dood van een politieman tijdens de 
protesten. Maar hiervoor is geen bewijs naar buiten gebracht en ze zijn 
niet aangeklaagd. In de te schrijven brief roepen we de Sudanese 
autoriteiten op Adam en al-Fatih onmiddellijk vrij te laten tenzij ze 
worden aangeklaagd voor een internationaal erkend misdrijf. De brief 
inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop. 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! @”. 
 

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 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl


 
3 

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 

 
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). 
 
 

http://www.pga-b.nl/
mailto:scribaak@pga-b.nl
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Op adem komen in De Glind (uithuisgepl. kinderen) 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten 
in hun leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, 
vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die 
verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon 
gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de 
juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze 
ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door 
heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar 
ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en 
sociale vaardigheden. 
Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De Glind. 
Helpt u mee? 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. De Glind 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collectie 
diaconie  
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 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 Wijkwerk 
Eerste collecte   Tweede collecte  

  
 

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