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Ferdinand Bol: Elisa wijst de geschenken van Naäman af 
 
 
 
 

Uitleg bloemschikking van de dankdienst voor de oogst 
Alles verzamelt, zo voeden we de medemens. De grote pan, daar 
hebben in deze kerk al heel wat mensen heerlijk uit mee kunnen 
eten. De kool voor de winter is heel lang houdbaar. Verse groenten 
die nodig zijn, zijn dagelijks te koop. Er wordt volop geoogst en de 
overvloed van de oogst is bij elkaar gebracht. 
 

Het is goed om in dankbaarheid de opbrengst van wat de aarde heeft 
voortgebracht met elkaar te delen. Vooral met de mensen die zich 
veel moeten ontzeggen, ook de dagelijkse warme maaltijden. Laten 
wij met liefde onze overvloed delen  met hen zoals Jezus deed en 
ons ten voorbeeld is geweest: delen van wat er is want er is genoeg. 
 

De bloemen: zij wijzen naar het licht. Zonder licht kan er niets 
groeien. We denken aan het licht van God. Zonder zijn Licht komen 
we niet tot ‘bloei’ en zal het moeilijk zijn te delen. Er is verzameld: 
zo kunnen wij voeden onze medemens. 
 
 
 
 

 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Sabina Pierik 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezer: Sabina Pierik 
Muziek: Cees Verschoor 
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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: “Dit is een morgen als ooit de eerste” 
(Intochtspsalm 216: vers 1 t/m 3) 

 
Bemoediging en groet 
 

v. Onze hulp is de Naam van de HEER 
a. Schepper van hemel en aarde. 
v. God, wij zijn hier gekomen in uw huis  

om U en elkaar te ontmoeten 
a. Kom Heer en wees aanwezig  
v. Door alle vreugde en verdriet 

willen wij Uw verhalen horen, 
zingen van Uw liefde 
en delen van onze rijkdom  

a. Kom Heer en raak ons aan  
v. Wij bidden U: Kom en wees met ons, 

Nu en de tijd die komt  
a. In naam van uw Zoon, Jezus Christus Amen. 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Kyrie 
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We zingen: “Dank voor de tijd” 
(Glorialied 5 vers 1 t/m 5; uit: Liefste lied van overzee II) 

 

 
 

2. Dank voor het woord, dat ons als nieuw doet leven, 
ons aanspreekt, heel ons hart en ziel doorgloeit, 
ons wegen wijst, weerspreekt en kracht kan geven. 
Ook voor dit woord komt U ons loflied toe. 

 

3. En voor dit land, voor deze generatie, 
zo zeer gewend aan weelde en genot, 
voor jong en oud, die mensenzee vol naties, 
voor hen zoekt ons gebed naar U, o God. 

 

4. Waar men van U niet langer meer wil horen, 
liefdeloos leeft, en ongetroost vergaat, 
honger alom, en hulpeloos verloren, 
bidden wij U: dat Christus naast hen staat. 

 

5. Ook voor onszelf: door U in dienst genomen, 
't kruis niet ontwijkend achter Christus aan, 
hand aan de ploeg, gericht op wat gaan komen, 
bidden wij U, dat hij ons voor blijft gaan. 
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Met de kinderen 
 
Waar ben jij dankbaar voor? 
 
We zingen: “Maak heel mijn leven tot een lied” 

(Lied 37: vers 1 t/m 5; uit: Liefste lied van overzee II) 
 

 
 

2. Niet slechts mijn lippen of mijn hart 3. In wie ik ben, in wat ik doe, 
zijn daartoe instrument.  in al mijn gaan en staan 
Alleen mijn hele wezen kan klinkt zo de lof aan U, mijn God, 
pas zingen wie U bent. en wordt uw wil gedaan. 

 

4. Vul mij daarom met diepe dank, 5. Dan geef ik U, in wie ik ben, 
tot heel mijn leven zingt de eer mijn leven lang 
van U en van uw liefde voor en bloeit uit alles wat ik doe 
wie klein is en gering. een altijd nieuw gezang. 
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DIENST VAN HET WOORD 

Enkele inleidende woorden over Naäman en Gehazi 
 
Schriftlezing: 2 Koningen 5:20-27 
 

Naäman was nog niet zo lang vertrokken, toen Elisa’s knecht Ge-
chazi bedacht: Mijn meester heeft de Arameeër Naäman voor het 
hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meege-
bracht te weigeren. Zo waar de HEER leeft, ik ga hem zo snel mo-
gelijk achterna om iets van hem aan te nemen. Gechazi ging 
Naäman achterna, en toen Naäman hem zag komen aanrennen, 
sprong hij van zijn wagen en snelde hem tegemoet. ‘Is alles in 
orde?’ vroeg hij. ‘Ja,’ antwoordde Gechazi. ‘Alleen, mijn meester 
laat zeggen dat er zojuist twee jongemannen uit het bergland van 
Efraïm zijn aangekomen, leerlingen van de profetengemeen-
schap, en hij verzoekt u hun een talent zilver en twee stel kleren 
te geven.’ ‘Met alle genoegen,’ antwoordde Naäman. ‘Neemt u 
toch twee talent.’ Hij stond erop dat Gechazi het geschenk zou 
aannemen en hij maakte twee pakketten, met in elk een talent 
zilver en een stel kleren, en gaf die aan twee van zijn knechten om 
ze voor Gechazi te dragen. Toen ze bij de stadswal aankwamen, 
nam Gechazi de pakketten van hen over en stuurde hij hen weg. 
De geschenken verborg hij in huis. Toen hij zich weer bij zijn mees-
ter meldde, vroeg Elisa: ‘Waar ben je geweest, Gechazi?’ ‘Ik? Ner-
gens,’ antwoordde hij. Toen zei Elisa: ‘Dacht je dat het me ont-
gaan was dat een zeker iemand van zijn wagen is gesprongen en 
jou tegemoet is gesneld? Is dit de juiste tijd voor het aannemen 
van zilver en kleren, van olijfgaarden en wijngaarden, van scha-
pen en koeien en van slaven en slavinnen? Moge de huidziekte van 
Naäman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan!’ Ge-
chazi verliet zijn meester, zijn huid schilferig en wit als sneeuw. 
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Er wordt gezongen: “Look at the world” 
 

Look at the world, everything all around us 
Look at the world and marvel every day. 
Look at the world: so many joys and wonders, 
So many miracles along our way 
 

Refrain: 

Praise to thee, O lord for all creation. 
Give us thankful hearts that we may see 
All the gifts we share, and every blessing, 
All things come of thee. 
 

Look at the earth bringing forth fruit and flower, 
Look at the sky the sunshine and the rain. 
Look at the hills, look at the trees and mountains, 
Valley and flowing river, field and plain. 
Refrain 
 

Think of the spring, think of the warmth of summer 
Bringing the harvest before winter's cold. 
Everything grows, everything has a season, 
till it is gathered to the Father's fold: 
Refrain 
 

Every good gift, all that we need and cherish. 
Comes from the Lord in token of his love 
We are his hands, stewards of all his bounty 
His is the earth and his the heavens above 
Refrain 

 
Overweging 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Driegesprek met Siska (diaconie) en Wil (voedselbank) 
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We zingen: “Voor de schepping en haar vruchten” 
(Lied 53: vers 1 t/m 3; uit: Liefste lied van overzee II) 
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2. Waar ons werk die schepping zegent, -  
zijn wil geschiedt; 
waar de liefde zwaar mag wegen, -  
zijn wil geschiedt. 
In de vreugde van het geven, 
waardoor honger wordt verdreven 
en wie wanhoopt kan herleven, -  
zijn wil geschiedt. 

 
3. Voor de geest als bron en leven -  

God moet gedankt! 
Voor zijn vruchten, ons gegeven, -  
God moet gedankt! 
Om wat telkens weer verwondert: 
trouw ons op het hart gebonden, 
liefde die wij ondervonden, -  
God moet gedankt! 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en 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): “God die leven hebt gegeven” 

(Slotlied 718: vers 1 t/m 4) 
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Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 6 november 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. 

 
Oogstdankdienst, neemt u iets mee? 
 
Op zondag 6 november is de oogstdankdienst met als thema  
‘dankbaarheid’, waarin we stil staan bij wat we allemaal ontvangen en 
met elkaar kunnen delen. We willen de voedselbank deze zondag extra 
bij u onder de aandacht brengen en vragen u om producten mee te ne-
men. 
Voor wie dat een mooi idee vindt, is het dit keer ook mogelijk een 
maaltijdpakket mee te brengen. Dit kan een kant en klaar gekocht  
pakket zijn, maar ook een zelf samengesteld pakket. U kunt dan een 
recept afdrukken van uw favoriete gerecht (liefst vegetarisch) en de 
ingrediënten daarvoor in het pakket doen. Let op de houdbaarheid: 
de pakketten worden op woensdag 9 november uitgedeeld. 

 
 
 

about:blank
mailto:ardinmourik@gmail.com
about:blank
about:blank
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Gebedsgroep 
Wanneer:  woensdag 9 november 
Tijd:            19.00 - 20.00 uur 
Plaats:       Benedenhuis Paaskerk Van harte welkom! 
 

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? 
 

Buurttafel in de Paaskerk op donderdag 17 november 
Op donderdag 17 november bent u weer van harte welkom bij de buurt-
tafel in de Paaskerk. We hebben plaats voor 40 deelnemers. Hoort u 
deze keer niet bij de 40 gasten, dan komt u als eerste op de lijst voor de 
volgende buurttafel op donderdag 15 december. Wij nemen dan con-
tact met u op. Elke keer nodigen we een speciale Amstelveense gast uit 
bij de maaltijd. Deze keer is dat Amanda van poëzie-apotheek Mandy’s 
meds, die eigen gemaakte gedichten zal voordragen. 
 
waar                  Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen 
tijd                    inloop vanaf 17.45 uur, de maaltijd begint rond 

18.00 uur  
kosten              € 7,50 voor een maaltijd met dessert en iets te drinken  
opgeven  uiterlijk maandag 14 november vòòr 20.00 uur bij de 

kosters van de Paaskerk, Jacqueline Meij (tel. 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 
 

mailto:buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl
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Barokconcert 
Op zondag 13 november a.s. om 12.00 uur geven wij in de Paaskerk 
een klein Barokconcert. Wij zijn Elke Heemskerk, Hans van den Bosch 
en Selma van Ee en hebben veel liefde voor de Barok muziek. Al ge-
ruime tijd repeteren we prachtige werken van al oude componisten. 
Vandaag willen we ook de diverse fluiten laten zien en horen, van klein 
naar groot en worden we begeleid door Hans op de cello.  
Er is veel keus in barokmuziek, we gaan jullie o.a. meenemen van  
Frescobaldi naar Purcell en een prachtige Telemann. 

Dit concert is live te volgen via kerkdienstgemist.nl. 

Dankwoord 
Het medeleven en de bloemen uit de kerk na het overlijden van mijn 
man, doen mij goed. 
Iedereen heel erg bedankt hiervoor! 
Met vriendelijke groet, 
Nel Iedema-Cupido 

 
Profeet Elisa 
Op de zondagen 16 oktober t/m 20 november staan er lezingen over 
de profeet Elisa op het leesrooster. Boeiende verhalen en tegelijk soms 
weerbarstige teksten! Hoe mooi is het dan niet om die samen te lezen, 
en er met elkaar over te spreken? Wat staat er nou eigenlijk? Lees mee 
met de dominee!  
Op de woensdagen 9 en 16 november is er een predikant in de Kruis-
kerk om de lezing van de zondag te lezen en te bespreken, 's middags 
om 15 uur.  
 
Aanmelden niet nodig; meer info: ds. Barbara de Groot  
(dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl) of  
ds. Roel Knijff (dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl) . 
 

http://kerkdienstgemist.nl/
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Nieuwe leden/projectleden gevraagd  bij Alegria 
Koor Alegria, dat iedere week in de Paaskerk repeteert, doet  
regelmatig aan projecten. Dat is in een afgebakende tijd één concert 
voorbereiden.  Begin november starten we met zo’n project,  
het Requiem van Luigi Cherubini, . We hebben er al aan geproefd en 
het ziet er leuk uit. Hoort er leuk uit, eigenlijk. Op 19 maart2023 gaan 
we het uitvoeren, in de Paaskerk in Amstelveen. 
Je kan meedoen, daar willen we je voor uitnodigen. Vijf maanden 
elke donderdagavond repeteren, ook hier in de Paaskerk. Zelf zijn we 
met zo’n 20 mensen, dit Requiem is mooi als het wat robuuster wordt 
uitgevoerd. En het is leuk om te doen.  Iedere stemsoort kan meedoen, 
zo laagdrempelig zijn we wel.  
Kom eens luisteren op donderdag om 20.00 uur. Of bel onze voorzitter 
Ginus Trof op 06 5268 4142. Mij mag je ook bellen: 06 14548785  
Leuk als je mee doet. Hartelijke groet, José Muilwijk. 
 

 
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  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. 

mailto:rengerprent@gmail.com
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Jeugddiaconaat 
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee.  
Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkacti-
viteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de  
gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en 
jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om 
diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en 
jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen? 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e col-
lecte 
 
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 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v jeugddiaconaat 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Zending: Zambia – uitzending van Thijs en Marike Blok 
(Kerk in Actie) 
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. 
De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka 
biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn 
als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitge-
zonden. De predikanten die zij, samen met hun Zambiaanse collega’s 
opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. 
In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals 
hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedsel-
veiligheid en klimaatverandering. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/x1APHWwwWSKVSCy65cPd8W
https://tikkie.me/pay/PGAB/x1APHWwwWSKVSCy65cPd8W
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 2 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 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Kia Zambia 
 

Eerste collecte   Tweede collecte  

  
 

Agenda Kerkdiensten 
 
6 november 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
13 november  10.00 uur drs. Ardin Mourik 
20 november 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/hTRhAS6Q8Ng23DNBTCXDKK
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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