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Afbeelding: Elisa en de berinnen, Frans Manscript 15e eeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Rianne Clerc 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Rianne Clerc 
Muziek: Nico Ph. Hovius 
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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: “Gods goedheid houdt ons staande” 
(Psalm 107: vers 1 en 2) 

 
Onze Hulp en groet 
 
We zingen: “Gods goedheid houdt ons staande” 

(Psalm 107: vers 4) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Met de kinderen 
 
Kyriegebed 
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We zingen: “Jezus roept hier mensen samen” 
(Lied 975: vers 1 nl, vers 1 eng, vers 2 nl en vers 3 eng) 

 

1. Nederlands 2. Engels 

Jezus roept hier mensen samen Jesus calls us to confess him 
die in woord, gebed en lied Word of Life and Lord of all, 
Gods aanwezigheid beamen; sharer of our flesh and frailness, 
geen belofte gaat teniet. saving all who fail or fall. 
Prijs nu God, die ons nabij is, Tell his holy human story; 
prijs de Zoon, die mensen kent, tell his tales that all may hear; 
prijs de Geest, die als de trooster tell the world that Christ in glory 
zich naar ons heeft toegewend. came to earth to meet us here. 
 
2. Nederlands 3. Engels 

Jezus roept ons te belijden Jesus calls us to each other; 
Hem als Heer van het heelal, vastly different though we are; 
hoeder van ons broze lichaam, race and colour, class and gender 
redder van wie faalt of valt. neither limit nor debar. 
Zeg het uit, laat elk het horen, Join the hand of friend and stranger; 
zeg het heilige verhaal, join the hands of age and youth; 
zeg de wereld: Christus' glorie join the faithful and the doubter 
is op aarde neergedaald. in their common search for truth. 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift: “Hoor het Woord” (Lied 335) 
 
Schriftlezing: 2 Koningen 2:19-25 
 

De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa: ‘De ligging van de stad is 
goed, zoals u ziet, maar het water is slecht en de grond veroorzaakt mis-
geboorten.’ Elisa zei: ‘Breng me een nieuwe schaal, met wat zout erop.’ 
Ze brachten hem een schaal, en Elisa ging naar de bron en strooide daar 
zout in terwijl hij zei: ‘Dit zegt de HEER: Hierbij zuiver Ik dit water. Het 
zal geen sterfgevallen of misgeboorten meer veroorzaken.’ En tot op de 
dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. Van 
Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar de stad omhoogliep, rende 
een troep jongens op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: ‘Zet 
’m op, kaalkop! Zet ’m op, kaalkop!’ Elisa keek om, en toen hij de kin-
deren zag, vervloekte hij ze in de naam van de HEER. Meteen kwamen 
er twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen ver-
scheurden. Vanuit Betel trok Elisa naar de Karmel, en van daar keerde 
hij naar Samaria terug. 

 
We zingen: “Het ijs dat smelt, het water stijgt” 

(Psalm 93b: vers 1 t/m 3) 

 
Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 
Kennismaking met Diana en Gelet 
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We zingen: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” 
(Lied 992: vers 1 t/m 4; Nederlands) 

 

Vertaling: 
 

What does our God require for us 
but to do justly, love mercy, 
and humbly walk with God. 
 

What does the Earth require of us 
but to share oneness, give nurture, 
and reverence all of life. 
 

What do the people seek with us 
but to gain justice, share caring, 
and be at one with Earth. 
 

Come let us sing the song of God 
as we seek justice, find stillness, 
and treasure Earth with God. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met acclamatie “Heer hoor ons bid-
den” (lied 368j), 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 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): “Nu wij uiteengaan vragen wij God” 
(Slotlied 423: vers 1 t/m 3) 

 

Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 

 

 
 

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

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 16 oktober 2022 
  

 

 

 
 

Pastoraal Team: 
 

ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel. 020-2390293 

drs. Ardin Mourik, email: ardinmourik@gmail.com, 
 tel. 06-31748529 
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. 

 

Aktie vrijheidsbrief 
Deze maand schrijven wij voor de Libanees Ali Maziad die sinds 
2004 in Saudi-Arabië werkt en in augustus 2021 uit zijn huis in de 
hoofdstad Riyadh werd ontvoerd. Na drie maanden vertelde de Li-
banese ambassade in Riyadh aan Ali’s familie dat hij werd vastge-

houden door de staatsveiligheidsdienst. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. 
In de te schrijven brief roepen we de koning van Saudi-Arabië op om Ali Maziad 
onmiddellijk vrij te laten. De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 
te koop. Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties.  
De mailacties herkent u aan “stuur een mail! @”. 
 

Leeskring Romans 
De leeskring romans gaat weer van start.  
Op donderdag 20 oktober komen weer bij elkaar om 15 uur ,in de Paaskerk. 
Wij lezen “Alexandra” van Lisa Weeda. 
Info. Albert van Blaaderen,06-25338624. Van harte welkom. 
 

about:blank
mailto:ardinmourik@gmail.com
about:blank
about:blank
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Buurttafel in de Paaskerk op donderdag 20 oktober 
Op donderdag 20 oktober bent u weer van harte welkom bij een buurttafel in 
de Paaskerk. Dit is de 1e buurttafel na een lange, warme zomer.  
Hoort u deze keer niet bij de 40 deelnemers, dan komt u als eerste op de lijst 
voor de volgende buurttafel  op donderdag 17 november. Wij nemen dan con-
tact met u op. Elke keer nodigen we een speciale Amstelveense gast uit bij de 
maaltijd. Deze keer is dat Wilm Merckel, die zal spreken over zijn vrijwilligers-
werk bij de voedselbank in Amstelveen. 
waar: Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen 
tijd: inloop vanaf 17.45, de maaltijd begint rond 18.00 uur  
kosten: € 7,50 voor een maaltijd met dessert en iets te drinken  
opgeven: uiterlijk maandag 17 oktober vòòr 20.00 uur bij de kosters van de 

Paaskerk, Jacqueline Meij (06-48750078) of Herman van de Kerke 
(06-57682159) OF via e-mail: buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl 

voorkeur: als u vegetarisch wilt eten, geef dit dan door bij uw opgave 
info: de kosters van de Paaskerk 
 

Cursus Religieuze kunst 
Dr. Anique de Kruijf verzorgt op boeiende wijze enkele avonden over 
uiteenlopende thema’s: 
- Op weg naar de Vrede van Utrecht: religie en tolerantie in de 17e eeuw 
- Op pelgrimage naar de St. Servaasbasiliek in Maastricht en de Dom van Aken 
- Topstukken uit het oeuvre van Jeroen Bosch 
Daarnaast krijgt u een bonusavond met ‘De 7 zonden’ van Jeroen Bosch (DVD) 
Locatie:  Kruiskerk, 
Datum:  Donderdag 20 oktober, 3 en 17 november, 1 december, 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur, 
Leiding:  dr. Anique de Kruijf, kunsthistoricus, 
Opgave:  Renger Prent, (rengerprent@gmail.com / 06 26 26 04 52) 
Kosten deelname voor vier avonden € 20,00, ter plaatse te voldoen. 
 

Dankwoord 
- Gretha van de Burgt wil graag bedanken voor de bloemen die zij ontving 

na de dienst van 2 oktober. 
- Ook Gerry van den Berg was blij met de bos bloemen en het bezoekje. 
- De bos bloemen die zondag 9 oktober bij Ankie Sneller werden bezorgd, 

werd met dankbaarheid aangenomen. 

mailto:buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:rengerprent@gmail.com


 

3 

- Fijn dat het telkens weer een mooi gebaar is dat mensen bloemen uit de 
kerkdienst krijgen. Velen zijn altijd blij verrast en dankbaar voor de aan-
dacht voor hen. 

 

Profeet Elisa 
Op de zondagen 16 oktober t/m 20 november staan er lezingen over de pro-
feet Elisa op het leesrooster. Boeiende verhalen en tegelijk soms weerbar-
stige teksten! Hoe mooi is het dan niet om die samen te lezen, en er met el-
kaar over te spreken? Wat staat er nou eigenlijk? Lees mee met de dominee!  
Op de woensdagen 12, 19 en 26 oktober is er een predikant in de Paaskerk 
om de lezing van de zondag te lezen en te bespreken, 's avonds om 20 uur.  
Op de woensdagen 2, 9 en 16 november is er een predikant in de Kruiskerk 
om de lezing van de zondag te lezen en te bespreken, 's middags om 15 uur. 
Zondag 16 oktober is de tekst 2 Koningen 2: 19-25 
 

Aanmelden niet nodig; meer info: ds. Barbara de Groot  
(dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl) of  
ds. Roel Knijff (dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl) . 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Wijkdoel: Geef kinderen de wind mee. 
De actie voor kinderpostzegels 2022 heeft als thema “Geef kinderen de wind 
mee”. De Stichting Kinderpostzegels Nederland maakt zich sterk voor kinde-
ren die extra steun nodig hebben, zowel in Nederland als daarbuiten. Via pro-
jecten is die steun gericht op pleegzorg, onderwijs en veerkracht,. Omdat te-
genwoordig minder kinderen aan de deur komen om kinderpostzegels te ver-
kopen, heeft de diaconie besloten op deze wijze steun te verlenen.  
U kunt ook direct doneren:  
Stichting Kinderpostzegels Nederland NL93 INGB 0000 065955. 
 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 
 

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. wijkdoel. 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Kerk in Actie, Zending (Indonesië - Wereldvoedseldag). Een beter inkomen 
voor Javaanse boeren. 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks 
kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen 
om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen 
worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van 
landbouw. Door deze coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tus-
senhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het pro-
ject is zo succesvol dat dit wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 
 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte 
 

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 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buiten-
veldert, o.v.v.Wereldvoedseldag 

 
Eerste collecte   Tweede collecte  

  
 

 
Agenda Kerkdiensten 
 
16 oktober 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
23 oktober 10.00 uur ds. Bara van Pelt 
30 oktober 10.00 uur drs. Ardin Mourik 

https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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