PINKSTEREN
Zondag 9 juni AD 2019

Ontwerp tekening van Vladimir Tatlin (1885-1953) voor het monument voor de 'Derde Internationale'
(Komintern) in Petrograd, 1919. Het ontwerp voor de vierhonderd meter hoge toren ter ere van de
socialistische wereldrevolutie is nooit uitgevoerd.

Bij Genesis 11:4 “Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt”.

PAASKERK, AMSTELVEEN
Voorganger : ds. Werner Pieterse
Zang
: Interkerkelijk Koor Caritas uit Aalsmeer o.l.v. Arjaan van Eck
Musici
: Peter van Dongen & Fetsje Moné-Bijma

VOORBEREIDING
Welkom, aansteken van de kaarsen
(we gaan staan)

Stilte
We zingen: “Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods”
(Lied 680: vers 1, 4 en 5)

Onze hulp
(We gaan zitten)

Gebed om ontferming
Caritas zingt als glorialied: “Sing to the Lord”
Zing voor de Heer. Klap in je handen en prijs Zijn naam.
Loof de Heer, want Hij is goed. Vergeet nooit Zijn weldaden!

Verhaal met de kinderen

DE SCHRIFTEN
Als gebed bij de opening van de schrift zingt Caritas:
“A prayer for Pentecost”
Vlam in het vuur, Adem in de wind, Duif uit hoogste hemel, kom en woon in mij. Zuiver mijn
begeerten, beziel mij om U te dienen. Vredesduif, goddelijke Trooster, wees mijn toevlucht en
sterkte.

Schriftlezing: Genesis 11:1-9 (NBG-vertaling 1951)
De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een
vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij
tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot
leem. Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de
hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid
worden. Toen daalde de HEER neer om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te
bezien, en de HEER zei: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun
streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laten we
nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkaars taal niet verstaan. Zo verstrooide de HEER
hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar
Babel, omdat de HEER daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de
gehele aarde verstrooid heeft.

Caritas zingt: “Send down the fire”
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Laat het Pinkstervuur op ons neerdalen, de regens van uw liefde. Leer ons barmhartig te wezen en
uw genade en vrede in praktijk te brengen. Roep ons om getuigen te zijn van uw koninkrijk. Dan
zullen wij volk van God zijn. Laat het Pinkstervuur op ons neerdalen!

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de
hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken
in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome
Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen
taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?
Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus
en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die
zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië–wij allen horen hen in
onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht
vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze
zullen wel dronken zijn.’

We zingen: “Wij leven van de wind”
(Lied 687: vers 1 t/m 3)

Preek
Caritas zingt: “You are mine”
Wees niet bang, Ik ben met je. Ik heb je bij name geroepen.
Kom, sta op en volg Mij! Je bent van Mij.

GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden
met als respons “Adem van God” (Lied 368g)

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
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Caritas zingt: “Light of glory”
U bent het glorielicht, het eeuwige leven, de schepper van alle dingen, ons vaste fundament, de
koning der koningen. U alleen bent voor altijd onze God, het licht der wereld!

& “Children of God”
Wij zullen kinderen van God genoemd worden door onze naasten lief te hebben, vrede te stichten
en Gods liefde te delen.

Slotlied (staande): “Geest van hierboven”
(Lied 675: vers 1 t/m 2)

Zegen besloten met gezongen “Amen”

Uitleg bij de schikking
Pinksteren:
Vuur
het licht dat ontvlamt
warm maakt en inspireert
Pinksteren:
Vuur
dat mensen aaneensmeedt.
het begin van de geloofsgemeenschap

Er zijn rode rozen symboliseren hier het getal van de volheid.
Alles wat nodig is, wordt ons geschonken.
De oranje bloemen in het bloemstuk gestoken,
geven de vlammen van het Pinkstervuur weer.
De grassen staan voor de Heilige Geest
die is uitgestort over de mensen.
Zo ook te zien in de neerdalende lijnen van klimop en linten.
De zeven lichtjes staan voor de zeven gaven van de Geest.

Medewerkers:
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Voorlezer:
Zang:
Musici:

ds. Werner Pieterse
Freja Slot
Truus van Noord
Rina Ran
Interkerkelijk Koor Caritas uit Aalsmeer o.l.v. Arjaan van Eck
Peter van Dongen & Fetsje Moné-Bijma
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Paaskerkberichten 9 juni 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de collecte: Het Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is
sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 45 daklozen in deze opvang aan
de Marnixstraat. Sinds 1989 wordt er van 15 september tot en met 30 april door 75 vrijwilligers
gezorgd voor 10.000 overnachtingen. Vindt u ook dat daklozen recht hebben op een fatsoenlijke
maaltijd en een dak boven hun hoofd? Help mee door een gift aan deze collecte.
1e

Toelichting op de 2e collecte: Bijbelverspreiding op het Chinees platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de
White Yi. Van de mensen die tot deze groep behoren zijn er velen christen, onder wie veel
analfabeten. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een
Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees.
Het Nieuwe Testament en een deel van het Oude Testament is klaar. Met een bijdrage aan deze
Pinksterzendingscollecte maakt u het onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament
vertaald wordt.
Opbrengst collecten 2 juni
1e collecte: Zorg- en hulpverlening in A’veen-B’veldert
2e collecte: Paaskerk Wijkwerk, kerkdienst gemist

Westwijk
€ 76,80
€ 66,40

PK
€ 287,95
€ 269,35

Agenda Kerkdiensten
16 jun Ds. G. J. de Bruin
16 jun meditatieve viering met muziek van Taizé, 19.30 uur
23 jun Th. Kraan, kandidaat
23 jun kliederkerk
30 jun Ds. W. Pieterse, maaltijd van de Heer
7 jul Ds. G. J. de Bruin
14 jul Ds. T.H. Hibma - Amsterdam
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
Paaskaars 2018
De paaskaars 2018 gaat met een hartelijke groet van de Paaskerkgemeente naar ds. Marianne
Bogaard.
Vanuit de wijkkerkenraad
De wijkkerkenraad laat u weten dat Trudy Joosse zich bereid heeft verklaard de functie van
ouderenwerker op zich te nemen. Zij zal 1,5 dag voor de Paaskerk werkzaam zijn en 1,5 dag voor de
Kruiskerk.
De kerkenraad is verheugd dat zij haar bereidheid heeft uitgesproken en draagt daarom haar naam
aan u voor. Zij zal in de dienst van 16 juni aanstaande worden voorgesteld. Deze dienst zal worden
geleid door dominee Gert Jan de Bruin.
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Activiteiten
Diaconale wandeling door Amsterdam Zuidoost
Op zaterdag 22 juni is er een rondwandeling die begint en eindigt bij Diaconaal Centrum Stap Verder.
De rondwandeling loopt langs het monument van de Bijlmerramp, een kerkgebouw waar twaalf
kerken hun kerkdiensten houden en een multiculturele markt voor een Afrikaanse maaltijd. Hebt u al
eens yam of een barra gegeten of bakbanaan klaargemaakt? Dat gaan we proeven na afloop.
De rondwandeling start om half 3 en duurt ongeveer anderhalf uur. Meld u vóór dinsdag 18 juni aan
bij diaconie@pga-b.nl, of dinsdag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur telefonisch op 020 – 641 36 48.
De rondwandeling kost € 10,-. Meer informatie ontvangt u na aanmelding of bekijk de uitgebreidere
informatie op www.pga-b.nl/op-stap-met-stap-verder/<http://www.pga-b.nl/op-stap-met-stapverder/>.

Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.
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-Holland  AmstelveenPaaskerk 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
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