Advent AD 2018
9 december
Tweede zondag van Advent

Hieronymus Bosch
Fragment van het schilderij van de verschijning
aan Johannes op Patmos

Paaskerk Amstelveen
Voorganger : ds. Marianne Bogaard
Organist
: Leo Kramer

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en aansteken van de kaarsen
Stilte
(allen gaan staan)

Antifoon
Gij volk van Sion, zie, de naam des Heren komt van verre
om de volkeren te verlossen. Hij zal zijn machtige stem
doen horen en gij zult u van harte verheugen.
Jesaja 30:19,27,30

Psalm van de zondag: “O God van Jozef, leid ons verder”
(Psalm 80: vers 1 en 2)

Antifoon
Onze Hulp en gebed van toenadering
v. Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft
====
v. God die is, die was, die komt,
die tijd hebt voor mensen,
a. tijd van goedheid, zonder einde
van liefde, eeuwig,
v. tijd van de hemel, tijd van het Lam,
tijd van een Kind – uw tijd, zo vlakbij.
a. God die is, die was, die komt –
kom tot ons, de wereld wacht. Amen.
(allen gaan zitten)

Wij zingen: “Hopen en uitzien naar het licht” (Lied 465)
(Ondertussen worden de adventskaarsen aangestoken)

Adventsproject: Geloof met me mee!
Kinderlied: “Wij wachten op de koning”
(Lied 461: vers 1 t/m 4)

Gebed om ontferming
afgesloten met “Kyrie eleison” (Lied 301g)
We zingen: “Hoe zal ik U ontvangen”
(Lied 441: vers 1, 5 en 6)
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HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing uit de profeten: Maleachi 3:1-4
Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel
komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen
zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal
overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een
wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij
zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. De
offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in
de dagen van weleer.

We zingen: “God zij geloofd uit alle macht”
(Lied 158a: vers 1)

Lezing: Openbaring van Johannes 10
Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog
was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. Hij hield een
kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het
land. Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven donderslagen
hun stem horen. Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen
mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.’
Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. Hij
zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat
daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd! Op het
moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden,
zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd.’
Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de geopende boekrol die de
engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.’ Ik ging naar de engel toe en vroeg om het
boekje. Hij reikte het mij aan en zei: ‘Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo
zoet zijn als honing.’ Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat
ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet opnieuw over
talrijke landen en volken en koningen profeteren.’
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We zingen: “Zie als Koning zal Hij komen” (vers 1 t/m 5)

2. Zijn gerechtigheid zal stralen,
lichtend langs de hemel gaan.
Wie met tranen moesten zaaien
zullen rijk beladen staan,
als zij juichend, als zij juichend,
als zij juichend, achter hun bevrijder gaan.

3. Dan zal ook zijn oordeel klinken,
dat de levens recht zal doen
die geen leven mochten heten,
want hun wacht een nieuw seizoen.
Maranatha, Maranatha,
Maranatha, wil de toekomst opendoen!

4. Hij zal komen met erbarmen
en langs onze straten gaan.
Wie verloren van het leven
geeft Hij het om op te staan.
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U,
Heer, ontferm U, zie ons in genade aan!

5. Eenmaal als de wolken breken
en de voorhang open gaat,
is de laatste vraag geweken,
zien wij God in het gelaat.
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, om wat ons te wachten staat!

Uitleg en verkondiging
We zingen: “Zijt Gij waarop de wereld wacht”
(Lied 446: vers 1 t/m 5)

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, afgesloten met “Kom, Heer, en wacht niet langer”
(Lied 368a)

…. Onze Vader
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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
Slotlied: “Zal er ooit een dag van vrede”
(Lied 462: vers 1 t/m 6)

Zegen beaamd met “Amen” (Lied 431b)

WELKOM BIJ KOFFIE EN THEE

Medewerking
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Voorlezer:
Organist:
Koor:

ds. Marianne Bogaard
Carla Verwoerd
Chris Aalbersberg
Sabina Pierik
Leo Kramer
Paaskerkcantorij
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Mededelingen Paaskerkgemeente Amstelveen 9 december 2018
Rondom de eredienst
Toelichting op de collecten
1e collecte: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat
mensen door de mazen van het net vallen. In een aantal gevallen komen ze in contact met een diaken
die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Soms is het ook
nodig om mensen financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn.
Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en
samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.
2e collecte: Landelijk pastoraat ‘Pastoraat nieuwe stijl’
In steeds meer gemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht.
Gemeenteleden zijn voor het onderling pastoraat steeds meer op elkaar aangewezen. De
Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor
onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden beschikbaar gesteld voor andere gemeenten.
Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Nieuwe
kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en
kerk. De opbrengst van deze collecte is hiervoor bestemd.
Wijkdoelcollecte
Als u een suggestie hebt voor de bestemming van een wijkdoelcollecte in 2019, dan horen de
diakenen dat graag.
Opbrengst collecten 2 december
1e collecte: Lasela, Nias
2e collecte: Help de nieuwe kerk in Bilthoven

€ 400,42
€ 257,58

Agenda Kerkdiensten
9 dec Oecumenische Taizéviering, 19.30 uur
16 dec Ds. W. Pieterse, 3e advent
16 dec Sing In, aanvang 14.30 uur
23 dec Ds. S. Lanser, 4e advent
24 dec Kinderkerstfeest, 17.00 uur (In tegenstelling tot wat er in Present staat!!)
24 dec Ds. W. Pieterse, Kerstnachtdienst, 21.30 uur, mmv Viribus unitis uit Wilnis onder leiding van
Ruud Pletting
25 dec Ds. G.J. de Bruin mmv Anthem, 9.20 uur
25 dec Ds. M Bogaard, 11 uur
De bloemen
Weet u iemand voor de bloemengroet: mail naar jany_steur@hotmail.com of
bloemengroet@paaskerk-amstelveen.nl of evt. via telefoon: 020-643 68 48
Kerstfolders. Op zondag 9 december liggen er weer Kerstfolders klaar in de kerk om rondgebracht te
worden! Vele handen maken licht werk.
Voorbereiding themaviering
Dinsdag 11 december voorbereiding themaviering 20.00 uur, Gaasterland 50.
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Vespervieringen in Advent
Vorig jaar was er in de periode van advent in de Paaskerk geringe belangstelling voor de daar
georganiseerde vespervieringen. We sluiten in deze advent daarom aan bij twee vespers in de Titus
Brandsmakerk op de woensdagen 12 en 19 december. Aanvang: 17.00 uur.
Ontmoetingsbijeenkomst.
Op woensdagmiddag 12 december is er weer een Ontmoetingsbijeenkomst in De Bolder. We
beginnen om 15 uur. U bent van harte welkom!
Taakgroep diaconie
Donderdag 13 december vergadering taakgroep diaconie 20.00 uur in de Paaskerk.
Buurttafel Paaskerk donderdag 13 december
Zin om met mensen uit de buurt te eten? Om aan tafel met elkaar in gesprek te gaan? Hoe gezellig
kan dat zijn? Op donderdag 13 december bent u weer van harte welkom in de Paaskerk. Voor de
maaltijd zijn gasten uitgenodigd van de Urbanus parochie uit Bovenkerk. En u weet: hoe meer zielen,
hoe meer vreugd. Dus nodig iemand uit om mee te komen!
In de Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen, Inloop vanaf 17.45, de maaltijd begint rond 18.00 uur
, de kosten zijn € 7 voor een (vege) maaltijd met dessert en iets te drinken. Opgeven bij Jacqueline
Meij uiterlijk 10 december voor 20.00 uur, tel. 06 - 48750078, e-mail: buurttafel@paaskerkamstelveen.nl
Wereldwinkel 16 december
Op zondag 16 december staat de wereldwinkel weer beneden voor en na de dienst in het
benedenhuis: eerlijke en heerlijk producten!
Aftellen naar Kerst - digitale adventkalender
Vandaag is de adventstijd ingegaan, de vier weken voor Kerst. We wachten, kijken uit naar,
verlangen... Ook dit jaar is er voor de campagne Kerst020 een adventkalender samengesteld. Elke dag
is er een tekst en een beeld waaruit verlangen spreekt op www.aftellennaarkerst.nl. Kerst020 is een
initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam, de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam en de
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.
Een Ontembare Kracht X Krachtig Kind = kunstwedstrijd voor kinderen van 4 - 12 jaar
Doe je mee? Maak je mooiste kunstwerk en hang als echte kunstenaar tijdens de kerstvakantie in het
Cobra Museum. Meedoen kan tot 16 december. Kijk voor meer informatie op Kerst020.nl.
Het thema van de kerstcampagne Kerst020 dit jaar is: Krachtig Kind. In dezelfde tijd loopt in het Cobra
Museum in Amstelveen 'Een Ontembare Kracht', een grootschalige kunsttentoonstelling die de
creativiteit, spontaniteit en puurheid van kinderen toont, onderzoekt en kritische vragen stelt bij de
mythes hierover. We combineren de thema's in een kunstwedstrijd en laten ons op die manier door
de kinderen zelf inspireren.
Kerst Sing-In 2018 Paaskerk, 200 jaar Stille Nacht
We zetten de traditie voort, samen zingen van advent naar kerst. In een elk jaar
vollere kerk zingen we bekende en mooie, nieuwe advent- en kerstliederen,
luisteren en zingen mee. Op zondagmiddag 16 december om 14.30 uur.
Mmv: Anthem, Dirk Out, orgel, Peter van Dongen, vleugel, ds. Marianne
Bogaard, gedichten, Algehele leiding: Leo Kramer, dirigent. Toegang gratis,
vrijwillige bijdrage welkom
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Inschrijven voor het kerstdiner op tweede kerstdag in de Paaskerk
Dit jaar zal voor de vijfde keer het kerstdiner georganiseerd worden in het benedenhuis van de
Paaskerk en wel op tweede kerstdag (dinsdag 26 december). Vanaf 15.00 uur bent u van harte
welkom voor een hapje, een drankje en een spelletje. Het kerstdiner daaropvolgend zal omstreeks
18.00 uur beginnen en is om 20.30 uur afgelopen. Voor deelname aan het kerstdiner wordt een eigen
bijdrage van € 20,00 gevraagd (een hogere bijdrage of eventueel een lagere bijdrage is geen
probleem). Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk woensdag 19 december a.s. Iedereen is van harte
welkom. Er is een maximum van 50 personen voor het diner. Ongeacht het aantal deelnemers gaat
het kerstdiner door. Voor ieder die niet in de gelegenheid is om met eigen vervoer te komen, bestaat
er de mogelijkheid om gehaald en thuis gebracht te worden.
U kunt ons ook een briefje of e-mail sturen waarin u de volgende gegevens vermeld: aantal personen,
na(a)m(en), adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, speciale (dieet) wensen. Geef hierbij ook
aan of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om opgehaald te worden en of u gebruik maakt van
een rollator. U kunt uw brief of mail versturen naar:
Yvonne Licht
of naar
Saturnus 23
1188 EA Amstelveen
tel: 020 – 4417297 / 06 – 2298 9614
yvonnevanhalem54@hotmail.com

Els van der Wal
Grote Beer 36
1188 BB Amstelveen
tel: 06 - 2751 2023
els16vanderwal@hotmail.com

U kunt zich opgeven door het invullen van een strookje op een formulier. Dat formulier is te vinden bij
beide uitgangen van de kerkzaal.
Hulp gevraagd bij het kerstdiner op tweede kerstdag
We hebben op twee fronten hulp nodig bij dit diner:
Hulp bij het vervoer van een groot aantal van de deelnemers naar de Paaskerk.
U bent dan actief van 14.30 – 15.00 uur en van 20.30 – 21.00 uur;
Hulp bij diverse taken van 15.00 – 21.00 uur (mag ook voor een deel van de tijd).
Geef per e-mail aan Yvonne Licht ( yvonnevanhalem54@hotmail.com ) of aan Els van der Wal
( els16vanderwal@hotmail.com ) aan op welke manier u wilt helpen om dit kerstdiner weer tot een
succes te maken voor een grote groep mensen uit onze gemeente.
Alvast hartelijk dank!
Meezingen met Hooglied
Alegría nodigt je van harte uit om in de wintermaanden het vierstemmige Song of Solomon mee te
zingen, een muziekstuk rondom het Bijbelboek Hooglied. Nico Hovius maakte op basis van deze
teksten die zo uitgesproken over de liefde gaan een eigentijdse compositie met romantisch idioom,
toegankelijk en herkenbaar voor zanger en luisteraar. Het stuk wordt uitgevoerd op zondagmiddag 24
februari, met tekstvoordracht van Werner Pieterse en stadsdichter Matthijs den Hollander. Repetities:
donderdagavond 10 januari tot en met 21 februari, van 20.00 tot 22.00 uur in de Paaskerk.
Kosten € 35,- inclusief koorpartituur.
Informatie en opgave bij Willeke Koops, willeke.koops@xs4all.nl.
Hartelijke dank!
Zo aan het einde van het jaar een goed moment u namens de Voedselbank te bedanken voor uw
trouwe levering van boodschappen elke zondag.
Bij een bezoekje van ondergetekenden aan de Voedselbank, maakten we kennis met het nieuwe
bestuur en ook was dit het moment dat Gert Koekkoek het contact namens de Paaskerk overdroeg
aan mij. Uiteraard een woord van dank aan Gert na jarenlange trouwe dienst.
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Heel wat fruit is door hem overgedragen aan de vrijwilligers van de Voedselbank.
Mag de Voedselbank ook in 2019 weer op u rekenen? Helaas blijft het nodig...
Namens Gert Koekkoek, Marijke Bossenbroek.

Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.
Wie zingt mee?
Kerst in het ziekenhuis . . . liever niet, denkt u misschien. Toch zijn er met kerst altijd mensen in het
ziekenhuis: mensen die zorg ontvangen en mensen die zorg geven.
Juist met kerst willen wij als Team Geestelijke Verzorging aanwezig zijn in het ziekenhuis. Daarom
vieren we ook dit jaar op 24 december a.s. de kerstavond Ziekenhuis Amstelland.
Patiënten komen naar de dienst of kijken mee via de televisie.
Fijn dat er ook deze kerstavond mensen van de cantorij van de Paaskerk bekende kerstliederen met
ons komen zingen. Dhr. Jaap Romijn zal ons op de piano begeleiden.
Heeft u/heb jij ook zin om mee te zingen?
Van harte welkom op maandagavond/kerstavond 24 december tussen 19.00 en 19.15 uur in
Ontmoetingsruimte 1 en 2 van Ziekenhuis Amstelland.
De viering begint om 20.00 en duurt tot ca. 20.45 uur.
Wie zingt mee?
Arianne Geudeke
Geestelijk verzorger Ziekenhuis Amstelland

Uitleg bij de schikking
Het paarse doek is tijdens Advent de basis van de schikkingen.
Deze kleur staat voor inkeer, boete, berouw en verwachting.
De krans is de cirkel die geen begin en geen einde kent, zij is het teken voor de eeuwigheid maar ook
voor het leven dat doorgaat.
In de lezing uit Openbaring 10 lezen we dat de engel een boekrol in zijn hand heeft. ’ De ziener heeft
deze op te eten: het Woord van God tot zich te nemen. Het geheim van God is in hem verteerd,
opgenomen in zijn wezen. Maar het blijft geheim en onbereikbaar. Wat in het boek staat weet geen
mens, ook Johannes niet’.
De schikking van deze zondag laat Gods aanwezigheid zien als de wolk en de regenboog.
Gods aanwezigheid, verborgen en toch zo aanwezig. Dit zien wij verbeeld in de wolk boven de krans.
Daarbij is de regenboog te zien en deze vertelt over Gods eeuwigdurend verbond met mensen.
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Uitleg bij de schikking (vervolg)
Een wereld
Vol van duister
Vragen te over
Waar is God?
Is Hij in het Woord dat klinkt?
In de zachte aanraking?
In de ogen die je aankijken?
Hij is in de belofte: ‘Ik ga met je’
Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw
Bij de adventskaarsen staat een engel. Deze heeft de boekrol in zijn handen.

Algemeen
Op bovengenoemde website kunt u zich inschrijven (kader rechtsonder op de site) voor het wekelijks
per email ontvangen van de orde van dienst.
Facebook
www.facebook.com/Paaskerk/
Hier vindt u alle info over activiteiten en foto’s en video’s van de activiteiten
van de afgelopen perioden in en rond de Paaskerk.
Mededelingen
Deze kunt u opgeven via liturgie@paaskerk-amstelveen.nl
Kerkdienst gemist?
Kerkdienst gemist of niet in staat naar de kerk te gaan?
Via http://kerkdienstgemist.nl & Noord-HollandAmstelveenPaaskerk
kunt u de dienst live of later volgen.

Locaties
Protestantse Wijkgemeente Paaskerk
(Paaskerkgemeente)
Locatie: Paaskerk (iedere zondag)
Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen
Telefoon: 020-6415168
Locatie: Dagcentrum Westwijk (elke 1e zondag van de maand)
Augusta de Witlaan 2, 1187 VH Amstelveen
Website: www.paaskerk-amstelveen.nl
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