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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 

 

Woord van welkom 

 

De kaarsen op tafel worden aangestoken  

 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” 
(Intochtslied 275: vers 1 t/m 5) 

 

Groet en Onze hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming, besloten met lied 301d  

“Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison” 

 

We zingen: “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere” 
(Loflied 868: vers 1, 2 en 5) 

 

Inleiding op de dienst 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Lezing: Genesis 18:20-33 
 

Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden 

zijn ongehoord groot. Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die Ik over hen heb gehoord 

gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil Ik weten.’ Toen gingen de man-

nen weg, naar Sodom, maar Abraham bleef voor de HEER staan. Abraham ging dichter naar Hem toe 

en vroeg: ‘Wilt U dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat 

er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou U die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad 

vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt U toch niet doen, hen 

samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam 

worden geschoren. Dat kunt U toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch recht-

vaardig handelen?’ De HEER antwoordde: ‘Als Ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal Ik omwille 

van hen de hele stad vergeving schenken.’ Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest 

de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ont-

breken, zou U dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde Hij, ‘Ik zal haar 

niet verwoesten als Ik er vijfenveertig aantref.’ Opnieuw sprak Abraham Hem aan: ‘En stel dat het er 

maar veertig zijn.’ ‘Dan zal Ik het niet doen omwille van die veertig.’ Toen zei hij: ‘Ik hoop dat U niet 



 

3 

kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het 

niet doen als Ik er dertig aantref.’ Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel 

dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal Ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ Abraham 

zei: ‘Ik hoop dat U niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat 

het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal Ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’ Zodra de HEER zijn 

gesprek met Abraham had beëindigd, ging Hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar 

hij woonde. 

 

We zingen: “Hoor Gij ons aan” 
(Lied 364: vers 1, 3 t/m 6) 

 

Lezing: Lucas 11:1-13 
 

Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen 

Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen: 

‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk ko-

men. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf 

vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’ Daarna zei Hij tegen 

hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen 

hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik 

heb niets om hem voor te zetten.” En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! 

De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat 

je vraagt.” Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel 

opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt, en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom 

zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden 

opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden open-

gedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang 

geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al 

goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest 

geven aan wie Hem daarom vragen!’ 

 

We zingen: “Laat komen Heer, uw rijk” 
(Lied 756: vers 1, 2, 4 en 6) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Muziek 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met  

 

Onze Vader 
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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): “Ga met God en hij zal met je zijn” 
(Slotlied 416: vers 1 t/m 4) 

 

Zegen beantwoord met gezongen “Amen” 

 

Welkom in het benedenhuis  

voor koffie, thee en een goed gesprek 

 

  

Leo Kramer 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 24 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 

Nienke van der Heiden, jeugdwerker, email: nienke@pga-b.nl, tel. 06-37227676 
 

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

 

Afscheid ds. Werner Pieterse 

 

Hierbij nodigen wij u, als gemeentelid, van harte uit om bij het afscheid van ds. Werner Pieterse aan-

wezig te zijn. Het programma rondom zijn afscheid bestaat uit twee delen, een avond en een kerk-

dienst. De avond zal bestaan uit een muzikaal deel en een informeel gedeelte. 

Tevens zal er een afscheidsdienst zijn waarin hij zelf zal voorgaan. 

De afscheidsavond zal plaatsvinden op vrijdagavond 9 september. Vanaf 19.30 uur staan koffie en 

thee klaar, om 20.00 uur zal het programma beginnen. Na het muzikale deel is er een informeel deel 

waarin er de mogelijkheid is om afscheid van hem te nemen.  

De afscheidsdienst is op zondag 11 september om 10.00 uur in de Paaskerk te Amstelveen. Na afloop 

van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en ds. Werner Pieterse te groeten.  

 

Ter gelegenheid van zijn afscheid willen wij hem een gezamenlijk cadeau aanbieden. 

Als u wilt bijdragen aan het afscheidscadeau, kunt u geld overmaken naar NL05 RABO 0392314525 

t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen. 

Gaarne  onder vermelding van “afscheidscadeau Werner Pieterse”.  

 

Uitnodiging voor een zomerse ontmoeting 

 

De diaconie van de Paaskerkgemeente organiseert op  

dinsdag 9 augustus 2022 een ontmoetingsmiddag voor senioren in de Paaskerk.  

We verwelkomen u graag om 12.00 uur in de Paaskerk, waar u kunt genieten van een zomerse 3-gan-

genlunch. Gertjan Mentink zal tussen de gangen door een fotopresentatie over Schotland geven. De 

middag duurt tot ongeveer 14.15 uur. 

 

In verband met de catering willen we graag tijdig weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. 

Voor 5 augustus kunt u zich aanmelden via onderstaand strookje dat u kunt inleveren bij de koster, of 

aan Roeltje Mentink per email: roeltje@fammentink.nl of telefonisch:  

06-26260449 

 

Namens de Diaconie: 

Roeltje Mentink  
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Aanmeldstrookje “Uitnodiging voor een zomerse ontmoeting” 

 

Naam:……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Tel. nr.:                                                                                                           

 

 

Adres:                                                                                                             

 

Komt op dinsdag  9 augustus met  …… personen 

 

Heeft wel / geen  eigen vervoer / rollator / rolstoel 

 

Heeft wel / geen dieetwensen  

 

(s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijwilligersbijeenkomst Rommelmarkt 

 Woensdagavond 17 augustus om 19.30 uur organiseren wij de  

vrijwilligersbijeenkomst in de Paaskerk. Graag nodigen we iedereen uit die met ons mee wil werken of 

denken over de Rommelmarkt die op 17 september wordt gehouden. De opzet zal dit jaar wat klein-

schaliger zijn dan voorgaande jaren, deze avond kunnen we dit toelichten en met elkaar hierover van 

gedachten wisselen. Graag tot 17 augustus. 

  

Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie Aukje Hoogerwerf, Marjo Valkier, Reinier Ran, Wilm 

Merckel en Jan van Schaik 

 

Voedselbank 
Wilt u mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank een handje helpen? 

Dat kan door producten die houdbaar zijn te schenken aan de voedselbank. Er staan bij de uitgang bo-

ven en beneden kratten waarvan de inhoud naar de voedselbank wordt gebracht.  

Dank voor uw bijdrage! 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Stoelenproject 

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is 

sober, maar veilig, warm en gratis.  

Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in onze opvang aan de Marnixstraat. Met 75 vrijwil-

ligers verzorgen we ieder jaar 10.000  

overnachtingen. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van subsidie en  

donaties. Iedere financiële bijdrage is welkom! Het bestuur en de  

vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, iedere bijdrage gaat rechtstreeks naar voorzieningen voor 

onze bezoekers. Wilt u ons steunen met een donatie? 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte diaconie 
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U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Stoelenproject 

 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 

Nederlands Bijbelgenootschap 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), dat in 2021 door  

fusie is voortgekomen uit het Nederlands Bijbelgenootschap, brengt de Bijbel dicht bij mensen in bin-

nen- en buitenland. Dat doet men door de Bijbel te vertalen in begrijpelijke en moderne taal, deze be-

schikbaar te stellen, uitleg en achtergronden over de Bijbel te geven en mensen de relevantie van de 

Bijbel te laten ervaren. Een van de projecten nu is: Bijbels voor vluchtelingen wereldwijd. Daarom van-

daag een collecte voor het NBG. Van harte aanbevolen! 

 

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 Ge-

meente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v NBG 

 

Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 

 

Agenda Kerkdiensten 

24 juli  10.00 uur  de heer Eric Citroen 

31 juli  10.00 uur  ds. Hetty Boot 

7 augustus 10.00  drs. Renger Prent 

 


