TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Reminiscere / Gedenk uw barmhartigheid

'The prophet' een schilderij van Marlene Dumas (Kaapstad, 1953) uit 2004.

‘Roepen om recht en vrede’

17 MAART 2019, PAASKERK AMSTELVEEN
Tijdens de veertigdagentijd lezen we uit de boeken van de kleine profeten.
Iedere dinsdag is er een vesper in de Paaskerk (aanvang 19:30);
voor een overzicht van de andere bezinningsactiviteiten in de veertigdagentijd: zie het
programma bij de uitgang van de kerk.

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Muziek
Stilte
(gemeente gaat staan)

Antifoon (Psalm 91:15):
Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
en uw gunstbewijzen,
want die zijn van eeuwigheid.
Verlos ons, o God van Israël,
uit al onze benauwdheden.

We zingen: “Heer, ik hef mijn hart en handen”
(Psalm 25: vers 1 t/m 3)

Antifoon
Onze hulp
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Gebed om ontferming met responsie
We zingen: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”
(Lied 992: vers 1 t/m 4)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de schrift
Lezing: Hosea 11
Toen Israël nog een kind was, had ik het lief;
uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen.
Hoe harder ze geroepen werden,
hoe meer ze hun eigen weg gingen.
Ze brachten offers aan de Baäls
en brandden wierook voor godenbeelden –
terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen
en hem op mijn arm nam.
Maar zij beseften niet dat ík hen verzorgde.
Zacht leidde ik hen bij de teugels,
aan koorden van liefde trok ik hen mee;
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ik verloste hen van het juk om hen te laten eten,
ik hield hun het voer zelfs nog voor.
Zouden zij niet naar Egypte terugkeren,
zou Assyrië niet over hen heersen,
nu zij weigeren naar mij terug te keren?
Het zwaard zal huishouden in hun steden
en hun orakelpriesters neerhouwen
om alles wat ze hebben uitgebroed.
Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij.
Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste,
ik zal hun lot niet verlichten.
Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven?
Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël?
Zou ik je prijsgeven als Adma,
je laten ondergaan als Seboïm?
Mijn hart wordt verscheurd,
door barmhartigheid word ik bewogen.
Ik zal mijn toorn laten varen
en Efraïm niet opnieuw te gronde richten.
Want God ben ik, en geen mens,
ik ben in jullie midden, ik ben heilig,
ik zal niet meer in woede ontsteken.
De HEER zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen.
Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van overzee,
als bange vogeltjes komen ze uit Egypte,
als duiven uit Assyrië.
Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis
– zo spreekt de HEER.

We zingen: “Wij komen als geroepen”
(Lied 612: vers 1 t/m 3)

Lezing: Lukas 9:28-36
Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op
om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn
kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en
Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem
zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze
wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. Toen
de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij
hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist
niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een
schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de
wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ Toen de stem verstomd was,
was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze
hadden gezien.

We zingen: “Christus naar wie wij heten”
(Lied 544: vers 1, 2 en 4)

Preek
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DIENST VAN DE GEBEDEN
Muziek
Gebeden, als responsie zingen we
“Houd mij in leven, wees Gij mijn redding” (Lied 368d)
Aandachtspunten en inzameling van de gaven
Met de kinderen: Het veertigdagenproject
Slotlied: “Veertig dagen nog tot Pasen”
(vers 1, 3 en 4; t: Marijke de Bruijne; m: Peter Rippen)

Refrein:

3. Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen, daardoor worden mensen vrij.
Refrein.
4. Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen om met Pasen klaar te zijn.
Refrein.
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Zegen, beaamd met

In de kerkzaal kunt u een foto expositie bezichtigen van de 'We are here'-groep. Dit is een
groep uitgeprocedeerde asielzoekers die op deze manier iets laten zien van hun leven. De
foto's zijn genomen door één van hen. Deze expositie blijft tot Pasen hangen. Na de dienst zal
Thomas Bauer, voorzitter van het Vluchtelingenplatform, er een toelichting op geven.

Welkom in het benedenhuis
Medewerking:
Voorganger: ds. Werner Pieterse
Ouderling: Remon Vonk
Diaken:
Roeltje Mentink
Voorlezer: Ada van Puffelen
Muziek:
Leo Kramer
Paaskerkberichten 17 maart 2019
Rondom de eredienst
Toelichting op de 1e collecte Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat
Verlaat de gevangenis … en dan? Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke
kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je
kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenzorg
Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele
toekomst zonder criminaliteit. In de gevangenis via voorbereidende gesprekken en cursussen en
daarna begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie.
Toelichting op de 2e collecte: Paaskerk Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het wijkwerk. Deze week brengen wij de ‘Zonnehuisbus’
onder uw aandacht. Voor hen waarvoor het lastig is om zelfstandig naar de kerk te komen, rijdt
‘Zonnehuisbus’. Hiermee worden mensen thuis opgehaald. De opbrengst van deze collecte is onder
andere bestemd om deze bus te laten rijden.
Opbrengst collecten 10 maart 2019
1e collecte: Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba
2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
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€ 420,91
€ 401,50

Agenda Kerkdiensten
19 mrt oecumenische vesper, 19.30 uur
24 mrt 3e zondag 40 dagentijd: afscheidsdienst van Ds. M. Bogaard, 14.30 uur
26 mrt oecumenische vesper, 19.30 uur
31 mrt 4e zondag 40 dagentijd: Jona, Ds. W. Pieterse, Maaltijd van de Heer
31 mrt Koffieconcert COV, 12 uur
2 apr oecumenische vesper, 19.30 uur
7 apr 5e zondag 40 dagentijd: Amos, Ds. W. Pieterse
7 apr Drs. R. Prent en Ds. G.J. de Bruin, themaviering locatie Westwijk, 10.30 uur
7 apr Kerk op schoot, 12-13 uur
9 apr oecumenische vesper, 19.30 uur
14 apr 6e zondag 40 dagentijd: Intocht van Jezus, Ds. G.J. de Bruin, uitvoering liturgisch
muziekproject: ‘Opdat Wij Zien’
14 apr meditatieve viering met muziek van Taizé, 19.30 uur
Namens de JD12+
Dag allemaal,
Vanmorgen is er weer een JD12+! Twee weken geleden hadden we een levendig gesprek over het
klimaat, de verandering ervan, het spijbelen van school voor het klimaat. En we lazen in het boek
Amos een Bijbeltekst die daar mooi bij paste. Deze week gaan we het hebben over het thema ‘klein is
het nieuwe groot’. Jullie zijn van harte welkom! Groeten, namens de JD12+ leiding
Wereldwinkel
Vandaag staat de wereldwinkel weer in de Paaskerk met eerlijke en heerlijke producten. PS: om te
betalen kan er ook gepind worden.
De bloemen
Weet u voor de bloemengroet: mail naar jany_steur@hotmail.com of
bloemengroet@paaskerk-amstelveen.nl of evt. via telefoon: 020-643 68 48
Vraag vanuit de bloemencommissie aan de gemeente leden.
Wij willen graag weer een vaas met mooie takken, Magnolia of andere bloesem takken in de veertig
dagen tijd neerzetten naast de preekstoel. Misschien dat iemand in de tuin een boom heeft staan en
denkt daar kunnen wel wat takken af, dan horen wij het graag. Jany Steur en Marjo Valkier
Afscheid ds. Marianne Bogaard 22 maart
Ter gelegenheid van het vertrek van ds. Marianne Bogaard, organiseren wij een gezellige
afscheidsavond voor gemeenteleden van de Paaskerk op vrijdag avond 22 maart. De inloop begint
om 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur.
Dorien Keus is de ceremoniemeester voor die avond. Heeft u een vraag dan kunt u contact met haar
opnemen: Dorienkeus@gmail.com of 06-28963318
Bij een afscheid hoort natuurlijk een cadeau, als u hier aan wilt bijdragen dan kunt u overmaken op
NL05 RABO 0392314525 tnv Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen onder vermelding van
“afscheidscadeau Marianne Bogaard”.
De afscheidsdienst zal zijn op zondag 24 maart om 14.30 uur, de ochtenddienst zal komen te
vervallen. Namens de Kerkenraad Paaskerkgemeente,
Elly Merckel-Timmer, voorzitter
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De folder 40 dagen: Roep om Vrede en recht vermeldt de activiteiten in de veertigdagentijd. De
folder ligt bij beide uitgangen van de Paaskerk.
Programma 40 dagentijd komende week:
Dinsdag 19 maart
18.00 uur - Sobere maaltijd, opgeven bij Nelleke de Bres uiterlijk maandag via ndebres@ziggo.nl
of 020-6412654. Vrijwillige bijdrage.
19.30 uur - Oecumenische vesper
Zondag 24 maart
14.30 uur - Afscheidsdienst ds. Marianne Bogaard
Derde zondag van de veertigdagentijd over Habakuk
Dinsdag 26 maart
19.30 uur - Oecumenische Vesper
20.15 uur - Toelichting door de schrijversgroep & Nico Hovius op het liturgisch muziekproject
'Opdat wij zien', uitgevoerd op 14 april (Palmpasen)
Activiteiten
Troubled Waters:

Hedendaagse kunstpelgrimage in Amsterdam
6 maart - 22 april 2019
De Protestantse Kerk Amsterdam doet mee! Zeven Nederlandse en zeven internationale kunstenaars
verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de kunstwerken loopt een
pelgrimsroute, een kruiswegstatie, van Aswoensdag (6 maart) tot Pasen (22 april). Deze
internationale Art Stations of the Cross vindt – na edities in Londen, Washington DC en New York –
plaats in het hart van Amsterdam. Meer info via: art stations of the cross amsterdam

Sobere maaltijd op 19 maart
Op dinsdag 19 maart is er voorafgaand aan de oecumenische vesperviering in de Paaskerk om 18.00
uur een sobere maaltijd. De maaltijd is gratis, maar er gaat aan tafel wèl een collectezak rond voor de
Stichting Exodus die zich al sinds jaar en dag inzet voor ex-gedetineerden. U kunt zich tot 18 maart
voor deze maaltijd opgeven bij Nelleke de Bres, tel. 020-6412654 of email: ndebres@ziggo.nl
Kring poëzie 21 maart
De kring poëzie komt die seizoen voor de laatste keer bijeen op donderdag 21 maart om 15.00 uur in
het benedenhuis van de Paaskerk. Ook nu weer hoeft u niets voor te bereiden, ter plaatse worden de
teksten uitgedeeld.
Wilt u zich aansluiten of doet u al mee, maar bent u verhinderd, dan graag bericht op
emvangeel@hetnet.nl of tel.020-6471098.
Buurttafel Paaskerk donderdag 21 maart
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 21 maart bent u weer van harte welkom in de Paaskerk. Voor een kort
woord voorafgaand aan de maaltijd is Marijn van Ballegooijen, wethouder Zorg & Welzijn van
Amstelveen, uitgenodigd. Hij zal spreken over actuele thema’s op zijn werkgebied binnen
Amstelveen. En u weet: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus nodig iemand uit om mee te komen!
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waar
tijd
kosten
opgeven
info

Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen
inloop vanaf 17.45, de maaltijd begint rond 18.00 uur
€ 7 voor een (vegetarisch) maaltijd met dessert en iets te drinken
deze keer bij Yvonne van Halem uiterlijk maandag 18 maart voor 20.00 uur, tel. 06 22989614, e-mail: yvonnevanhalem54@hotmail.com
deze keer bij Yvonne van Halem 06 - 22989614
C.O.V. AMSTELVEEN

Koffieconcert op zondag 31 maart 2019 om 12.00 uur in de Paaskerk
De toegang is gratis (deurcollecte)
Delen uit de Deutsche Messe van Franz Schubert
Delen uit het Gloria van Vivaldi
De Profundis van Christoph. W. von Gluck
Elma van den Dool
Marten Tilstra
Corné Mooibroek

-

sopraan
begeleiding
dirigent

Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.
Bij de schikking: Uit naam van de Liefde roepen wij om Vrede en Recht
Bij de X in de schikking, die in diverse uitvoeringen te zien zal zijn, is de woestijn zichtbaar in de vorm
van zand, stenen en dorre takken waarbij telkens iets te zien is over het onderwerp van het thema:
Uit naam van de Liefde, waar op die zondag, naast de kleine profeten, de aandacht is gevestigd.
Daarbij zal er elke zondag een kleine kaars branden als het Licht dat, net als de Liefde, altijd blijft, hoe
donker het soms ook om ons heen is.
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd in onze schikking te zien de uitleg van de
verheerlijking op de berg. Jezus gaat met zijn leerlingen Petrus, Johannes en Jakobus de berg op. Zij
ontmoeten daar Mozes en Elia. Er klinkt een stem uit de wolk die zegt: ‘Dit is mijn Zoon, mijn
uitverkorene, luister naar Hem!’
De berg en de wolk bevestigen, net als de X in de schikking, de aanwezigheid van God. De leerlingen
willen het bijzondere moment van de ontmoeting met Mozes en Elia vasthouden: verbeeld in de
tenten die zij voor beiden en voor Jezus willen opslaan. Zij zullen het moment echter in hun hart
moeten bewaren.
Luister naar de stem die klinkt in je hart
Je hoeft niet vast te houden,
met woorden te beschrijven.
Wat in stilte bewaard kan blijven
toont de Kracht uit naam van de Liefde
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Orde van dienst en Paaskerkberichten per email
U kunt zich inschrijven voor het wekelijks per email ontvangen van de orde van dienst, inclusief
Paaskerkberichten, via de link rechtsonder op de voorpagina van de website van de
Paaskerkgemeente: www.paaskerk-amstelveen.nl
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
Graag uiterlijk woensdag 17 uur voor de volgende zondag
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.
Kerkwebradio
Heeft u geen internet en bent u niet in staat om naar de kerk te gaan?
Meld u dan aan voor kerkwebradio, zodat u de dienst (audio) live kunt volgen.
Aanmelden kan via het kerkelijk bureau op:
dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.30 uur,
020 - 641 36 48

Locaties
Protestantse Wijkgemeente Paaskerk Amstelveen
(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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