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Voorganger: ds. Arianne Geudeke 
Ouderling van dienst: Mimi Emmelot 
Diaken: Marjo Valkier 
Lector: Willeke Koops 
Organist: Arthur Koopman  
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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: “Bron van liefde, licht en leven” 
(Intochtslied 793: vers 1 en 2) 

 
Groet en Onze Hulp 
 
Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Woorden bij het begin 
 
Kyriëgebed 
 
We zingen: “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven” 

(Loflied 985: vers 1 t/m 3) 
 
Met de kinderen 
 
Lied voor jong en ouder: “Je hoeft niet bang te zijn” 

(Lied 935: vers 1 t/m 3) 

  



 
4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Een vakantie-ervaring: ‘Moet ik door het water gaan …’ 
 

Rivierverhalen in de Bijbel 
 

Genesis 2:10-14 (voorganger) 

Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt 
ze zich in vier grote stromen. Een daarvan is de Pison; die stroomt om 
heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. (Het goud 
van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) De 
tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. De derde 
rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte 
is de Eufraat. 

 

Korte muzikale improvisatie 
 

Genesis 32:23-33 (lector) 
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een 
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bij-
vrouwen en zijn elf zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, 
bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij 
achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de 
dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, 
raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die 
worsteling ontwricht. Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al 
dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander 
vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: 
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met 
God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me 
toch uw naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar 
mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. Jakob noemde die 
plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en 
toch is mijn leven gered.’ Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging 
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de zon over hem op. Jakob liep mank. Omdat de ander hem had aan-
geraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlie-
ten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag. 

 

Korte muzikale improvisatie 
 

Jesaja 43:1-2 (voorganger) 
Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroe-
pen, je bent van Mij! Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of 
door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan 
– het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 

 

Korte muzikale improvisatie 
 

Marcus 1:9-12 (lector) 
In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, 
en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. Op het moment dat Hij 
uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de 
Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de he-
mel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ Meteen daar-
na dreef de Geest Hem de woestijn in. 

 

Korte muzikale improvisatie 
 

Openbaring 22:1-2 (voorganger) 
Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was hel-
der als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam en 
stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond 
een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. 
De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 

 

Korte muzikale improvisatie 
 

Ter overweging 
 

We luisteren en kijken naar het lied “De rivier”  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

We zingen: “Jezus, U bent het Licht in ons leven” 
(Lied van toewijding: bundel Taizé 9) 

 

Jezus, U bent het Licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het Licht in ons leven: 
open mij voor uw liefde, o Heer. 

 

Jesus, your light is shining within us; 
let not my doubts and my darkness speak to me. 
Jesus, your light is shining within us. 
Let my heart always welcome you love. 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, uitlopend in het zingen 
van een gebed om vrede: “Dona nobis pacem” 
 

 
 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
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We zingen (staand): “Het leven op aarde” 
(Slotlied 880: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 25 september 2022 
  

 

 

 
 

Pastoraal Team: 
 

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. 

 

Vredesweek 2022 (17 - 25 september): “Generatie Vrede” 
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blij-
vende aandacht. Tijdens de nationale Vredesweek, met thema ‘Genera-
tie Vrede’, laten duizenden mensen al meer dan 50 jaar zien dat het ook 
anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen 
straat en buurt. In het hele land worden activiteiten georganiseerd: van 
filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vierin-
gen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen 
samen in één nationale Vredesweek. Zo ontstaat, samen, een krachtig 
geluid. Meer informatie kunt u vinden op https://vredesweek.nl . 
 

Voedselbank 
In deze tijd van hard stijgende prijzen zijn er steeds meer mensen die de 
boodschappen in de supermarkten niet meer kunnen betalen. Zij wor-
den afhankelijk van de Voedselbank. Wij kunnen hen helpen door etens-
waren in te zamelen dat dan naar de Voedselbank gaat. Dat kunt u doen 
door iets in de supermarkt te kopen en dat in de krat te doen die bij de 
ingang van de kerk staat. Doet u mee? 

about:blank
about:blank
about:blank
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Feestelijke Bachcantate in Kruiskerk 
Zondag 25 september 16.30 uur 
 Zondag 25 september is er ’s middags om 16:30 uur een muzikale ves-

per in de Kruiskerk. De Vesperscantorij o.l.v. Henk Trommel brengt 
met vocale, instrumentale solisten en een barokensemble de prachtige 
cantate Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 147) van Johann Se-
bastian Bach. De toegang is vrij, er wordt een gift gevraagd om de on-
kosten die gemaakt worden te bestrijden. 
  
De cantate is in 1723 gemaakt voor een van de Maria-feesten in de Lu-
therse kerk van Leipzig waar Bach toen woonde en werkte. Dankzij 
Maria is Jezus ter wereld gekomen. Dat was voor Bach de reden een 
feestelijke cantate te maken met viool-, trompet- en hobo-solo’s en 
met sopraan-, tenor-, alt- en basaria’s. Het prachtige en geliefde ko-
raal Jesu bleibet meine Freude besluit de cantate. Liturg is ds. Ruurd 
van der Weg (Uithoorn). 
 

Verhaal in de Kruiskerk - Mozes 
zondag 2 oktober 2022 (16.00 – 18.15 uur) 
God vraagt Mozes om naar de farao van Egypte te gaan. Hij wil dat het 
volk van Israël vrijgelaten wordt. Maar de farao is het daar niet mee 
eens. Met hulp van God probeert Mozes het volk toch te bevrijden. 
Hoe zou dat aflopen? Beleef het verhaal op zondag 2 oktober tijdens 
Verhaal in de Kruiskerk! 
 
Verhaal in de Kruiskerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun 
(groot)ouders. Op een ongedwongen manier ontdekken we samen dit 
Bijbelverhaal door middel van spelletjes, proefjes, creatieve en spor-
tieve activiteiten. Daarna is er een korte viering (half uur) en als afslui-
ting eten we met elkaar.  
 
Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 29 september aan bij 
jeugdwerker Nienke van der Heiden 0637227676 / nienke@pga-b.nl  

mailto:nienke@pga-b.nl
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Gebedsgroep 
Woensdag 28 september 
Tijd: 19.00 - 20.00 uur 
Plaats: Benedenhuis Paaskerk. 
Geïnteresseerd om het een keer mee te maken? Van harte welkom. 
Informatie: Freja Slot-Koelbloed  
Tel. 020-6455948  of 06-46053626 
 

Oproep voor helpers bij de buurttafel 
Het buurttafelteam vindt het prachtig om 8x per jaar een buurttafel te 
organiseren. Maar het team is de laatste twee jaar kleiner geworden. 
Willen we deze traditie kunnen voortzetten, dan moeten er nieuwe 
teamleden bij komen. We hebben vooral mensen nodig die het leuk 
vinden om voor grote groepen te koken.  
Voor informatie kunt u met mij contact opnemen, Yvonne Licht, tel. 06 
22989614. 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
St Beninami  
Bouwen aan de toekomst van Berecingou (Benin) 
Stichting BeninAmi wil het onderwijs bevorderen en de leefomstandig-
heden verbeteren in het noorden van Benin om de kinderen en de 
overige bewoners een betere toekomst te bieden. 
Wij willen de dorpsbewoners van Berecingou graag steunen hun 
droom te realiseren: een goede opleiding voor niet alleen jongens, 
maar vooral ook voor meisjes. En daarmee ook de leefomstandigheden 
verbeteren van hun ouders en de andere dorpsbewoners. 
Zo hopen we jongeren te ontmoedigen om naar Europa te trekken en 
te voorkomen dat ze daar gedesillusioneerd rondzwerven. Met een 
goede opleiding hebben jongeren meer kans op een goede toekomst 
in Berecingou. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e col-
lecte 

https://tikkie.me/pay/PGAB/qztT9whtEzisBD1u24QXPv
https://tikkie.me/pay/PGAB/qztT9whtEzisBD1u24QXPv
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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 Beninami 
 
Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Kerk in Actie - Zending (Colombia), vrouwen als vredestichters 
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. 
In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrilla-
beweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer 
op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een 
vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld 
tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De he-
lende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron. 
 
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. Kerk in Actie Colombia 
 
Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 
Agenda Kerkdiensten 
 
25 september  10.00 uur ds. Arianne Geudeke 
2 oktober          10.00 uur Ardin Mourik, prop. 
9 oktober  10.00 uur ds. Roel Knijff 

https://tikkie.me/pay/PGAB/8Ex5ccxJ457UnMPPUxc54K
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