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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Sabina Pierik 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Sabina Pierik 
Koor: Anthem 
Muziek: Leo Kramer (orgel) &  

Peter van Dongen (vleugel) 

Voorbereiding: Tanja de Kam & 
Pieter Licht 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 

Moment van stilte 
 

We zingen: “Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef” 
(t: uit psalm 104; m: Dirk Zwart, koor en gemeente) 

 

Koor: Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een  
lied voor mijn God zolang ik besta. 

 

Gemeente: 

 
 

Koor: Prijs de Heer, mijn ziel.   
Heer, mijn God, hoe groot bent u. 
Met glans en glorie bent u bekleed, 
in een mantel van licht gehuld. 
Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, 
een lied voor mijn God zolang ik besta. 

 

Gemeente: Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een  
lied voor mijn God zolang ik besta. 
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Koor: U leidt het water van de bronnen door beken, 
tussen de bergen beweegt het zich voort. 
U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, 
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar. 
Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. 
Alles hebt u met wijsheid gemaakt, 
vol van uw schepselen is de aarde. 
Alles hebt u met wijsheid gemaakt. 
Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, 
een lied voor mijn God zolang ik besta. 

 

Gemeente: Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een  
lied voor mijn God zolang ik besta. 

 

Koor: Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. 
Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. 
Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, 
een lied voor mijn God zolang ik besta. 

 

Gemeente: Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een  
lied voor mijn God zolang ik besta. 

 

Groet en Onze hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om de Heilige Geest 
(We zingen lied 695 afgewisseld met gesproken gebed) 

 

Koor zingt: “Come, Holy Ghost” (gebaseerd op Veni, Creator Spiritus) 

(t: J. Cosin, m: T. Attwood) 
 

Come, Holy Ghost, our souls inspire, And lighten with celestial fire; 
Thou the anointing Spirit art, Who dost thy sevenfold gifts impart: 
Thy blessed unction from above is comfort, life, and fire of love. 
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Enable with perpetual light the dullness of our blinded sight: 
Anoint and cheer our soiled face with the abundance of thy grace: 
Keep far our foes, give peace at home; Where thou art guide no ill can come. 
 

Teach us to know the Father, Son, and thee, of both, to be but one; 
That through the ages all along this may be our endless song, 
Praise to thy eternal merit, Father, Son, and Holy Spirit. 
 
Vertaling: 
Kom, Heilige Geest, inspireer onze zielen, En verlicht ons met hemels vuur. 
U bent de zalvende Geest, wie schenkt uw zevenvoudige gaven? 
Uw gezegende balsem van boven is troost, leven en het vuur van de liefde. 
 

Geef met eeuwigdurend licht de matheid van ons verblinde zicht kracht,  
balsem en vrolijk ons besmeurde gezicht op met de overvloed van uw genade. 
Houd onze vijanden op afstand, geef vrede thuis; Waar u gids bent, kan geen 
kwaad komen. 
 

Leer ons de Vader en de Zoon kennen, en u die van beiden bent, maar toch een. 
Dat door de eeuwen heen dit ons eindeloze lied mag zijn,  
Lof aan uw eeuwige verdienste, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
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DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige wind-
vlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen 
aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en 
zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heili-
ge Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals 
hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds 
vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het 
geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwar-
ring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren 
buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Gali-
leeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze 
eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië 
en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van 
Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Ara-
bië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal 
spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk 
gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 
Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

 

We zingen: “Gij wacht op ons” (Lied 328: vers 1) 
 

Wat merk je van de heilige Geest in je leven? 
 

Schriftlezing: Handelingen 2:43-47 
De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden 
iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bij-
een en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigen-
dommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen 
die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind sa-
men in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun 
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maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God 
en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal 
dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. 

 

We zingen: “Zij zit als een vogel, broedend op het water” 
(Lied 701: vers 1 t/m 4) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Koor zingt: “Spirit of God” (t: G. Croly, m: W.L. Webber) 
 

Spirit of God, descend upon my heart;  
wean it from earth; through all its pulses move; 
stoop to my weakness, mighty as thou art, 
and make me love thee as I ought to love. 
Hast thou not bid me love thee, God and King all, 
all thine own, soul, heart and strength and mind? 
I see thy cross there teach my heart to cling: 
O let me seek thee and O let me find! 
Teach me to feel that thou art always night; 
teach me the struggles of the soul to bear, 
to check the rising doubt, the rebel sigh; 
teach me the patience of unanswered prayer. 
Teach me to love thee as thine angels love, 
one holy passion filling all my frame- 
the baptism of the heav’n descended dove, 
my heart an altar, and thy love the flame. 

 
Vertaling: 
 

Geest van God, neem bezit van mijn hart en laat het U alleen liefheb-
ben. Laat me U zoeken en vinden. Leer me altijd uw nabijheid te voelen 
en de innerlijke strijd te verdragen, twijfels te checken, onbeantwoor-
de gebeden te accepteren. Leer me U lief te hebben als uw engelen 
doen, één heilige passie die mij vult: de doop van de uit de hemel 
neergedaalde duif, mijn hart een altaar en uw liefde de vlam. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD  

Dankgebed en voorbeden met acclamatie “Adem van God, 
vernieuw ons bestaan” (lied 368g), stil gebed besloten met 
 

Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-

ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aar-

de. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoe-

king, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de 

kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 

We zingen (staand): “De Geest van God waait als een wind” 
(Slotlied 691: vers 1 t/m 3) 

 

Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 5 juni 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. 
 

 

Vooraankondiging Rommelmarkt in de Paaskerk 
Op zaterdag 17 september willen we weer een rommelmarkt in de 
Paaskerk houden. De rommelmarkt zal een kleinschaliger setting krij-
gen en in het benedenhuis van de Paaskerk plaats vinden. Rond de zo-
mer zullen wij u nader informeren over welke spullen op woensdag 14 
september ingebracht kunnen worden. U kunt nu al voor ons Douwe 
Egberts punten en zegels van ’t Stoepje sparen. 
Voor het slagen van de rommelmarkt is het schrijven van een klein 
stukje wervende tekst soms nodig; we zoeken iemand die voor de rom-
melmarkt enkele keren een kort stukje kan schrijven. Als u dit wil doen 
dan horen wij dat graag. Ook is de poster van de rommelmarkt is niet 
meer up to date. Zou iemand een nieuwe poster willen maken? 
De rommelmarktcommissie hoort graag van u ( kan ook met een kort 
mailtje naar w.h.merckel@ziggo.nl) 
Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie: Aukje Hoogerwerf, 
Marjo Valkier, Jan van Schaik, Reinier Ran en Wilm Merckel 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Overvliegdienst op zondag 19 juni 
Op zondag 19 juni zal de jaarlijkse Overvliegdienst plaatsvinden. De 
kinderen van de Kinderdienst Kruiskerk en Kinderkerk Paaskerk ‘vlie-
gen’ dan over naar de gezamenlijke KruisPaas Tienerdienst. De dienst 
vindt dit jaar plaats in de Paaskerk (10.00 uur, Augustinuspark 1), voor-
gangers zijn ds. Werner Pieterse en jeugdwerker Nienke van der Hei-
den. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen!  
NB. Voor de zeer oplettende lezers: er heeft een wijziging plaatsgevon-
den met betrekking tot de voorgangers. Ds. Werner Pieterse zal dus 
niet in de Kruiskerk, maar in de Paaskerk voorgaan. De gastpredikant 
die ingeroosterd stond in de Paaskerk, zal deze morgen voorgaan in de 
Kruiskerk. 
 

Dankwoord 
Ali en Wim Vreeken willen u hartelijk dankzeggen voor de bloemen die 
wij afgelopen zondag na de kerkdienst via mevrouw van Eck hebben 
ontvangen vanwege  ons Gouden Huwelijk. 
De Paaskerk en de gemeente waar we al meer dan 50 jaar met 
vreugde verbonden zijn en hopen dat het nog lang mag duren. 
Dank heel veel dank.   Ali en Wim. 
 

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden 
(TVG, augustus 2022 - april 2023) 
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw?? 
Wat was Paulus voor een man? Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan 
tegen de wonderen van Jezus? Welke invloed heeft Augustinus gehad 
op de huidige theologische inzichten? Dit soort kwesties komt aan de 
orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (vroeger: Theolo-
gische Vorming voor Gemeenteleden). 
Cursisten geven regelmatig aan dat ze verrast zijn en geboeid worden 
door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept 
hun kijk op dingen die deels al bekend waren maar ook heel veel 
nieuwe inzichten bieden. Kortom: een ervaring! 
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In totaal duurt de cursus 3 jaar. Per jaar worden van eind augustus tot 
eind april op elke dinsdagochtend van 10.00 – 13.00 uur gedurende 34 
weken in totaal 66 lessen (van 5 kwartier) gegeven door enthousiaste, 
deskundige en ervaren docenten (locatie: kerk De Bron in de Water-
graafsmeer, Amsterdam). 
Per jaar bedragen de kosten € 325,-. Het is ook mogelijk om niet de ge-
hele cursus maar slechts een aantal vakken te volgen uit het aanbod 
van 12 vakken. 
Mocht er in het najaar onverhoopt weer sprake zijn van coronamaatre-
gelen dan gaat de cursus ‘gewoon’ online (via Zoom) door. Niet ideaal, 
maar we kunnen dan wel verder. 
Voor meer informatie en of een aanmelding kunt u terecht bij de 
secretaris: Pieter Licht, tel. 06 83995520,  
e-mail: tvg.amsterdam@outlook.com of via de website:  
www.tvg-amsterdam.nl 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Wereldhuis 
In het Wereldhuis willen ze een positieve bijdrage leveren aan het le-
ven van ongedocumenteerde mensen in Amsterdam – op alle moge-
lijke manieren. Ze creëren een plek waar mensen op adem kunnen ko-
men en de ruimte krijgen voor het vertellen van hun verhaal. Zo ver-
kennen ze samen de mogelijkheden om een volgende stap te kunnen 
zetten. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot persoon. Bij de 
één is het allereerst een bord warm eten, terwijl een ander vooral baat 
heeft bij Nederlandse les of hulp bij het opbouwen van een netwerk. 
Het wereldhuis verkent met haar bezoekers hun mogelijkheden en ta-
lenten om hen zo weer eigenaar van hun eigen verhaal te maken. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 1e collecte 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer  
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-

https://tikkie.me/pay/PGAB/a8U4r5tHCADWmHpH4jSJG1
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Buitenveldert, o.v.v Wereldhuis 
Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk: Wijkwerk  
Kerk in Actie – Zending (Pinksteren, Zuid-Afrika) 
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al ge-
neraties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. 
Een christelijke ontwikkelingsorganisatie (zoals ACAT) doorbreekt deze men-
taliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert 
hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden 
de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van “jong geleerd, oud 
gedaan” investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structu-
rele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 
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 KIA Zuid-Afrika 

Eerste collecte    Tweede collecte  

  
 
Agenda Kerkdiensten 
5 juni 10.00 uur ds. Barbara de Groot (Pinksteren) * 
12 juni 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
19 juni 10.00 uur ds. Werner Pieterse &  

Nienke van der Heiden (Overvliegen) 
 
* Zondag 5 juni: Pinksteren! 
We nodigen iedereen uit om een rood kledingstuk aan te trekken of een rood 
accent op de kleding te dragen. Anthem zorgt voor de muzikale bijdrage. 
Pinksteren, Feest van de Geest! 

https://tikkie.me/pay/PGAB/fHHCmAzkFEfw3SS4kgsGBF
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