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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 
Stilte 
 

(gemeente gaat staan) 

 
We zingen: “Volken wees verheugd” 

(Intochtspsalm 47: vers 1 en 2) 

 
Bemoediging en groet 
 
We zingen: “Volken wees verheugd” 

(Psalm 47: vers 3) 

 
(gemeente gaat zitten) 

 
Met de kinderen  
 
Kyrië en Gloria “Heer, ontferm u ” (Lied 299e) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Handelingen 27:1-2, 7-12 & 18-26 
 

Toen het besluit gevallen was dat wij naar Italië zouden gaan, werden 
Paulus en enkele andere gevangenen overgedragen aan Julius, een 
centurio van een van de keizerlijke cohorten. We gingen aan boord van 
een schip uit Adramyttium, dat de havens langs de kust van Asia zou 
aandoen, en voeren weg. Aristarchus, de Macedoniër uit Tessalonica, 
reisde met ons mee.  
 

Ettelijke dagen lang maakten we nauwelijks vaart, zodat we slechts 
met moeite ter hoogte van Knidus kwamen. Omdat de wind ons niet 
vooruit liet komen, voeren we om Kreta heen, langs kaap Salmone, en 
nadat we met moeite een eind langs de kust hadden gezeild, legden 
we aan in een plaats die Goede Havens heet, vlak bij de stad Lasea. Er 
was al geruime tijd verstreken en ook de vastentijd was al voorbij, zo-
dat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus 
de bemanning als volgt: ‘Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uit-
varen: niet alleen lopen de lading en het schip gevaar, maar ook onze 
levens.’ Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en 
de kapitein dan in de woorden van Paulus. Omdat de haven ongeschikt 
was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit uit te varen 
in de hoop Feniks te bereiken, een haven op Kreta die bescherming 
biedt tegen de zuid- en noordwestenwind, en daar te overwinteren. 
 

Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een 
deel van de lading overboord gooiden, en de dag daarna wierpen ze 
zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon noch de 
sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we 
ten slotte elke hoop op redding verloren. Al geruime tijd had niemand 
aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als 
volgt toe: ‘Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta ge-
bleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was 
er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te hou-
den, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verlo-
ren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel 
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van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: “Wees niet 
bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God 
je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.” Houd 
dus moed, mannen, want ik vertrouw op God dat het zo zal gaan als 
me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland.’ 

 
We zingen: “O eeuwge Vader, sterk in macht” 

(Liedboek voor de kerken 1973, lied 467: vers 1 en 4) 

 
Schriftlezing: Handelingen 27:33-28:1 
 

Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om 
iets te eten. Hij zei: ‘Jullie wachten nu al veertien dagen af, zonder ook 
maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, 
want dat zal bijdragen aan jullie redding; niemand van jullie zal een 
haar worden gekrenkt.’ Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk 
brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en be-
gon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. In to-
taal waren we met tweehonderdzesenzeventig mensen aan boord. 
Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter 
door het graan overboord te gooien. Toen het licht werd, herkenden ze 
de kust niet, maar ze zagen een baai met een strand en besloten een 
poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten. Ze maakten 
de ankers los en gaven ze prijs aan de zee, en tegelijkertijd haalden ze 
de riemen weg waarmee het dubbelroer vastzat. Toen hesen ze het 
voorzeil en hielden voor de wind aan op het strand. Ze stootten echter 
op een zandbank, en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam 
onbeweeglijk vast te zitten, en door het geweld van de golven begon 
de achtersteven te breken. De soldaten vatten het plan op om de ge-
vangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. 
Maar de centurio, die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun 
plan en gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord 
moesten springen om aan land te gaan en daarna de anderen, op 
planken of stukken wrakhout. En zo kwamen allen behouden aan wal. 
Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat 
het eiland Malta heette. 



 
6 

Muziek 
 
Uitleg en verkondiging 
 
We zingen: “Stem als een zee van mensen” 

(Lied 828: vers 1 t/m 3) 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 

VIERING VAN DE MAALTIJD 

Terwijl de tafel wordt voorbereid zingen we: 
 

“De eerste dag der week” (Lied 604: vers 1 t/m 3) 
 
Nodiging 
 
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: 

 



 
7 

We zingen: “Heilig, heilig, heilig” (Lied 404e) 

Gezegend zijt Gij… 
 

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

 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker  
verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt.  
Maranatha 
 
U danken wij om uw Geest… 
Amen 
 
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 
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We zingen: “Lam van God” (Lied 408e) 

 
Delen van brood en wijn (tijdens rondgang piano) 

 

We zingen: “Het brood dat ons voor ogen staat” 
(Lied 389: vers 1 t/m 4) 

 

Dankgebed 
 
We zingen (staand): “Loof God, die zegent al wat leeft” 

(Slotlied 273: vers 1 t/m 5) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 3 juli 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. 

 

Verslag PGA-B gemeentevergadering van 24 mei j.l. 
 
Op de website van de PGA-B (www.pga-b.nl) treft u het verslag aan 
van de gemeentevergadering van 24 mei in de Kruiskerk. 
Naast de bespreking van de jaarverslagen van het College van  
Kerkrentmeesters en het College va Diakenen kunt u daar ook 
kennis nemen van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de  
Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert. 
 
Scriba AK 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.pga-b.nl/
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India) 
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon 
zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats 
voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is in India wel anders. Daar 
worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en 
buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit 
de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te wor-
den. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speci-
ale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- 
en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de 
kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze 
de moeite waard zijn. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
 tikkie 1e collecte diaconie 
 
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 overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v KIA India 
 
 
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Vormings- en toerustingswerk 
Ook deze zomer wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven 
d.m.v. het houden van kringen en meditaties, ook al is het aantal  
ontmoetingen gedurende deze maanden wellicht minder. We kunnen 
dankbaar zijn dat er in groepsverband weer meer mogelijk is.  
De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aan deze activitei-
ten besteed. 
 
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 rekeningnummer  
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v Vorming en toerusting 

 
Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 

Agenda Kerkdiensten 
 
3 juli 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
10 juli 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
17 juli 10.00 uur ds. Werner Pieterse 

https://tikkie.me/pay/PGAB/wyo6KgtnrVCUK5LmKJpdFeeente%20(3/4)
https://tikkie.me/pay/PGAB/wyo6KgtnrVCUK5LmKJpdFeeente%20(3/4)
https://pga-b.nl/home/givt-app/

	20220703 BdG mvdh.pdf
	paaskerkberichten_2022_07_03.pdf

