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Op de omslag de tekening van Bert Bouman bij Openbaring 21. 
Uit : Het verhaal van Johannes en wat hij zag in zijn dromen  
(Karel Eykman en Bert Bouman, 1979) 

Medewerking: 

Voorganger: 
Ouderling: 
Diaken: 
Voorlezer: 
Koor: 
Muziek: 

ds. Werner Pieterse 
Kees Elfferich 
Roeltje Mentink & Robert Klaassen 
Willem Pel
Paaskerkcantorij 
Leo Kramer 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Orgelspel 
 
Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 

(gemeente gaat staan) 

 
We zingen: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” 

(Intochtslied 275: vers 1 t/m 3) 

 
Onze hulp  
 

(gemeente gaat zitten) 

 
Met de kinderen  
 
Gebed om ontferming 
 

(gemeente gaat staan) 

 
We zingen: “Breek, aarde, uit in jubelzangen” 

(Glorialied Psalm 66: vers 1 en 2) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Johannes 16:16-28 
 

Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien 
jullie Me terug.’ Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat 
betekent wat Hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet 
meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? En: “Ik ga naar de Va-
der”? Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt Hij toch?’ Jezus 
begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te be-
grijpen wat Ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet 
meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? Werkelijk, Ik verzeker 
jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult 
bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een 
vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wan-
neer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze 
blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, 
maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal jullie 
je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Wer-
kelijk, Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij 
zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, 
maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen 
zijn.Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat 
Ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de 
Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef Ik het niet meer 
namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie 
lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat Ik van God ben geko-
men. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, 
nu verlaat Ik de wereld weer en ga Ik terug naar de Vader.’ 

 
We zingen: “Heer Jezus, o Gij dageraad” 

(Lied 209: vers 1 t/m 3) 
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Schriftlezing: Openbaring van Johannes 21:10-12 & 22-27 
 

Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en 
liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij 
God vandaan. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering 
als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, 
hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op 
de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stam-
men van Israëls zonen. 
Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almach-
tige, is haar tempel, met het lam. De stad heeft het licht van de zon en 
de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar 
licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde 
brengen daar hun eerbewijzen. De poorten zullen overdag nooit geslo-
ten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen er al 
hun eerbewijzen komen brengen. Maar alles wat verwerpelijk is en ie-
dereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad 
niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van 
het lam. 

 
We zingen: “Ik weet van een stad die komen zal” 

(Lied 771: vers 1 t/m 3) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
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VIERING VAN DE MAALTIJD 

Terwijl de tafel wordt voorbereid zingen we: 
 

“Maaltijd van Vreugde” (Cantorij vers 1 & 3; allen vers 2, 4 & 5) 
 
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: 

 
We zingen: “Breek, aarde, uit in jubelzangen” 

(Psalm 66: vers 7) 

 
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 
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tot vergeving van zonden 
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!' 

 

De cantorij zingt: 
 

'moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken; 
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld waar brood en 
recht en waardigheid en liefde is voor al wat leeft' 

 
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: 
“Brood op tafel” 

 

Dankgebed, aansluitend zingen we: 
 

“Kom laten we van tafel gaan” (Cantorij vers 1 en 2, allen vers 3 en 4) 
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We zingen (staand): “Zou ik niet van harte zingen” 
(Slotlied 903: vers 1 t/m 3) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 22 mei 2022 
  

 

 

 

Pastoraal Team: 
 

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, email: ouderenpastor@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel. 06-50677403 

 

Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt. 
 

Van de KruisPaas TienerDienst 
Komende zondag treffen de tieners elkaar in de Paaskerk. In onze tijd 
spelen er erg veel problemen, zoals we allemaal weten. Hoe lossen wij 
onze problemen op? Kan dat? Welke wegen leiden er allemaal naar 
Rome? Daar praten we met elkaar over.  
Ook een keer naar de KruisPaas TienerDienst? Of meer weten? 
Mail Liesbeth: liesbeth.verstoep@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 ac-
tualiteit van dat moment binnen onze kerkgemeenschap. De vergade-
ring begint om 20.00 uur.  
De stukken vindt u op de website: www.pga-b.nl. Met een telefoontje 
naar het Kerkelijk Bureau (020-6413648) of een e-mail aan de scriba 
van de AK (scribaak@pga-b.nl) krijgt u de stukken opgestuurd.  
U kunt ook op afstand deelnemen aan deze gemeentevergadering via 
www.kerkdienstgemist.nl (kies dan voor Kruiskerk). 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:ouderenpastor@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:liesbeth.verstoep@gmail.com
http://www.pga-b.nl/
mailto:scribaak@pga-b.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Gebedsgroep 
Woensdagavond 25 mei is de laatste gebedssamenkomst van dit sei-
zoen in het Benedenhuis van de Paaskerk van 19.00 tot 20.00 uur. 
Informatie bij Freja Slot-Koelbloed:  
telefoon: 06-46053626 of e-mail: freja.koelbloed@gmail.com 
 

100 jarig gemeentelid 
Mevr. B. Uri is op 27 mei jarig en zij wordt 100 jaar.  
Zorgen we dat haar brievenbus vol is met kaartjes?  
Haar adres: Keizer Karelweg 22c, 1185 HT Amstelveen.  
Met vriendelijke groet, Hermien de Jong 
 

Ontmoetingsbijeenkomst 
Woensdagmiddag 25 mei zitten we weer in de Bolder. We beginnen 
om 15 uur. Contactpersoon is Berend van Stal. Telefoon 06-29566464. 
Van harte welkom! 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Stichting Anna Poot 
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral in Afrika- laat nog 
veel te wensen over. Nog steeds is er een tekort aan geschoolde art-
sen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedisch personeel en ver-
loskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk 
deel van de preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders 
van verpleegkundigen terecht. Door een bijdrage te leveren aan scho-
ling van verpleegkundigen en verloskundigen wil de stichting de ge-
zondheidszorg verbeteren, zorgen dat studerenden zich financieel 
kunnen redden en het toekomstperspectief voor jongeren op de ar-
beidsmarkt verbeteren. Helpt u mee? 
 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 1e collectie diaconie 
 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.  
Kijk voor meer informatie op onze website: 

mailto:freja.koelbloed@gmail.com
https://tikkie.me/pay/PGAB/kBjsjFLBopUGjd6XhjgQK6
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https://pga-b.nl/home/givt-app/ 
 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnr. NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Anna Poot 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk: Wijkwerk  
Missionair werk: Oog voor kinderen in pioniersplekken. 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Neder-
land is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van jonge bezoekers, 
door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben 
kinderen bij pioniersplek Het Badhuis te Zwijndrecht hun eigen plek. 
Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, 
leuke activiteiten en goede gesprekken. De PKN ondersteunt deze 
nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. 
 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 2e collecte kerk 
 

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 rekeningnr. NL53 ABNA 0549 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert,  
o.v.v Pioniersplekken 
 

Eerste collecte   Tweede collecte  

   
 
 

https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/ezMX78hcfCPBMK7W8rbDD8
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Agenda Kerkdiensten 
 

22 mei 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
29 mei 10.00 uur ds. Elizabeth Post 
5 juni 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
12 juni 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
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