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Op de omslag ‘Jezus en Nikodemus’; een bladzijde uit J.P. Schabaelje; 
de 'historische beschrijving van het leven onses heeren jesus christi', 

Leeuwarden, 1681 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Rianne Clerc 
Diaken: Roeltje Mentink 
Voorlezer: Rianne Clerc 
Muziek: Peter van Dongen  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Moment van stilte 
 
Welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven” 
(Psalm 8: vers 1 t/m 3) 

 
Onze Hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

We zingen: “Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven” 
(Psalm 8: vers 4 t/m 6) 

 
Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 
 
Kyrië 
 
Stilte 
 
We zingen: “Taal op de tong” 

(Glorialied 690: vers 1 t/m 4) 
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DIENST VAN HET WOORD 

We zingen: “Heer, laat uw woord spreken” (Lied 332) 

 
Lezing: Johannes 2:23-3:13 

Toen Jezus op het pesachfeest in Jeruzalem was, kwamen velen tot geloof 
in zijn naam, omdat ze de tekenen zagen die Hij verrichtte. Maar Jezus 
had geen vertrouwen in hen, omdat Hij hen allemaal kende. Niemand 
hoefde Hem iets te vertellen over de mensen, want Hij wist wat er in een 
mens omgaat. 
Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikode-
mus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat 
U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp 
kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’ Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik 
verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van 
God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Ni-
kodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in 
gaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verze-
ker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren 
wordt uit water en Geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en 
wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei 
dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij 
wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar 
hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 
‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘ter-
wijl u een leraar van Israël bent? Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over 
wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie 
accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over 
aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over he-
melse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel 
behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 

 
We zingen: “Roept God een mens tot leven” 

(Lied 346: vers 1 t/m 6) 



 
5 

Lezing: Johannes 3:14-21 

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de 
slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig le-
ven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft ge-
geven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel 
over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in 
Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft 
is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige 
Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden 
meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie 
kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden be-
kend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar 
wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’ 

 
We zingen: “Roept God een mens tot leven” 

(Lied 346: vers 7 t/m 10) 

 
Preek 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met als responsie “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 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. 

 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 

We zingen (staand): “Geest van God, zo vol van liefde” 
(Slotlied 685: vers 1 t/m 5) 
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Wegzending en zegen beantwoord met gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis voor 
koffie, thee en een goed gesprek. 

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 12 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. 
 

Zondag 12 juni, 19.30 uur: Taizéviering in Paaskerk 
 
Zondag 12 juni is er weer een oecumenische viering naar de wijze van 
Taize. Om 19.30 uur in de Paaskerk. Voorganger is ds. Barbara de 
Groot. Thema is Lichaam en Geest. 

 
Gezocht: pannenkoekenbakkers 
 
Zondag 19 juni stappen er 7 kinderen over van de kinderkerk naar de 
tienerdienst. Na afloop vieren we buiten een feestje met pannenkoe-
ken en spelletjes. Wie zou ons daarbij willen helpen en 10-15 pannen-
koeken willen bakken? Ik zoek ongeveer 10 mensen, dan is er zeker ge-
noeg voor kinderen en volwassenen. Pannenkoeken kunnen aan het 
begin van de viering worden ingeleverd aan de bar. Voel je welkom om 
daarna een vorkje mee te prikken. 
Aanmelden kan bij Dorien (dorienkeus@gmail.com). 
Alvast dank,  
De leiding van kinderkerk + tienerdienst 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:dorienkeus@gmail.com
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De maandelijkse kaartenactie 
Wat is het toch elke keer weer fijn om te zien hoeveel mensen even de 
tijd nemen om na de dienst, tijdens het koffiedrinken op de laatste 
zondag van de maand op een aantal kaarten hun naam willen schrij-
ven. Deze kaarten gaan naar mensen die een bemoedigende groet no-
dig hebben en dat zijn er velen. Mensen die soms op afstand meeleven 
of naar zieken en bewoners van verzorgingshuizen en ouderen die nog 
thuis wonen.  
Deze actie is begonnen in 2004 in de Handwegkerk en nu ook in de 
Paaskerk nog steeds gedaan wordt. Elke keer zijn er ongeveer 30-35 
kaarten. In al die jaren zijn er duizenden verstuurd. 
De kaarten worden al van 2004 tot vandaag aan toe met veel liefde ge-
maakt door Bep Timmerman, de foto’s zijn gemaakt door haar dochter 
Marian. En zo mooi dat er altijd veel namen op de kaarten te lezen zijn. 
Dat geeft de betrokkenheid vanuit de gemeente aan. En de mensen 
waarderen het zo en dit wordt dikwijls bevestig door o.a. de predikan-
ten en ouderenwerker en ook via de telefoon willen mensen bedanken 
voor de kaart. Nogmaals heel veel dank voor het tekenen van al die 
kaarten. 
 
Jany Steur – van Harten 
 

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. 
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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! 
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 
Edukans Lessen voor het leven 
Stel: door de onzekere coronatijd zijn er spanningen bij je thuis. Dan 
lijkt een ruzie met je klasgenoot met geweld oplossen best logisch. Of 
je groeit als meisje op in een wereld waar mannen het voor het zeggen 
hebben, stel je de meester dan een vraag als je iets niet snapt? Zorgen voor 
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goed onderwijs betekent, zeker in ontwikkelingslanden, óók kinderen 
weerbaar maken. Kinderen leren zichzelf én anderen beter te begrijpen en 
met zelfvertrouwen de wereld in te gaan. Dat is de gedachte achter onze 
lessen ‘sociaal-emotioneel leren’. Docenten helpen kinderen omgaan met 
hun emoties en voor zichzelf op te komen. Zeker dat laatste is soms 
hartstikke moeilijk. Kinderen willen nou eenmaal graag bij de groep horen. 
Maar geen ‘nee’ durven zeggen, kan nare gevolgen hebben. U kunt ook direct 
een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte U kunt uw gift over 
maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Edukans 
 
Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk: Wijkwerk  
Landelijke Raad van Kerken 
De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk samenwerkingsverband 
waarbij 18 kerken zijn aangesloten. Vanuit christelijke inspiratie bevordert de 
Raad de oecumenische dialoog alsmede onze gezamenlijke dienst aan de sa-
menleving, met het welzijn van mensen vooropgesteld. Daarnaast onder-
houdt de Raad relaties met vele kerken wereldwijd, alsmede met vertegen-
woordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van 
maatschappelijke organisaties. De opbrengst van deze collecte wordt ge-
bruikt om dit veelzijdige werk te steunen. 
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-Buiten-
veldert, o.v.v Raad van Kerken 
Eerste collecte   Tweede collecte  

  
Agenda Kerkdiensten 
12 juni 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
19 juni 10.00 uur ds. Werner Pieterse &  Nienke van der Heiden  
26 juni 10.00 uur ds. Werner Pieterse 

https://tikkie.me/pay/PGAB/a8U4r5tHCADWmHpH4jSJG1
https://tikkie.me/pay/PGAB/fHHCmAzkFEfw3SS4kgsGBF
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