NEGENDE ZONDAG VAN DE ZOMER
18 AUGUSTUS AD 2019

PAASKERK AMSTELVEEN

Genesis 4, één van de ‘oerverhalen’ is de geschiedenis van mensen met elkaar, van u en van mij, van ons en onze naasten. Het verhaal van mensen
met elkaar kan ontaarden in een verhaal van mensen tegenover elkaar. Dan
is het niet langer jij én ik maar jij of ik. Onbegrijpelijk dat dit steeds weer gebeurt, ons verstand staat er bij stil. Goed om helemaal stil te worden en te
luisteren… Hoor hoe het bloed van Abel nog steeds tot ons geweten roept
(Lied 272:3).

Voorganger : ds. Gert Jan de Bruin
Organist
: Leo Kramer

VOORBEREIDING
Begroeting; terwijl de kaarsen worden aangestoken door de ouderling zingen we: “Gij, in ontoegankelijk licht” (2x)

(gemeente gaat staan)

Moment van inkeer
Bemoediging en gebed van toenadering
o.
g.
o.
g.
o.
g.

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw blijft tot in eeuwigheid
het werk van zijn handen niet loslaat,
overkom ons steeds opnieuw God met uw liefde,
trek ons in uw licht. Amen.

We zingen: “Ontwaak, o mens, de dag breekt aan morgen”
(Lied 215: vers 1, 4, 5 en 6)
(gemeente gaat zitten)
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Tijdens het aansteken van de lamp zingen we:
“Kind’ren nu is de tijd gekomen” (Iona Community)
Gebed
Lofzang: “Halleluja! Prijst God en zingt”
(Psalm 148: vers 1 en 2)

DE SCHRIFTEN, GESPRONKEN EN GEZONGEN
Lezing: Genesis 4:1-8
De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de Levende, ‘zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ Later bracht
ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de
Levende een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren
van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Levende merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en
zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. De Levende vroeg
hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar
greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld
in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.

Korte stilte
Lezing: Genesis 4:9-17a
Toen vroeg de Levende: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet, ‘antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms
waken over mijn broer?’ ‘Wat heb je gedaan?’ zei de Levende. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer
uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde
haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten
hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de
aarde gaan.’ Kaïn zei tegen de Levende: ‘Die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik
mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan
iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ Maar de Levende beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal
dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die
hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de Levende vandaan en hij vestigde zich in
Nod, een land ten oosten van Eden. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en
bracht Henoch ter wereld.

Muzikaal intermezzo
We zingen: “Stem als een zee van mensen ”
(Lied 828: vers 1, 2 en 3)

Overweging
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We zingen: “Ben ik mijns broeders hoeder?”
(t. Gert Jan de Bruin; m. Theo Goedhart)
Melodie A: vers 1, 3, 5, 7 & 9; Melodie B: vers 2, 4, 6 & 8

Melodie A:

Melodie B:

3 Zie Jij niet naar mijn gaven?
ik ben ten einde raad.
Mijn ogen worden duister,
wat ben ik kwaad.

4 Of is het slechts een leugen,
die mij gevangen houdt?
Geloof ik in mijn woorden
uit zelfbehoud?

5 Mijn leven ligt aan scherven,
m’n jeugd begon zo mooi.
Nu moet ik dolen, dwalen,
aan angst ten prooi.

6 Nog vraag Jij naar mijn broeder,
nog keer Jij je niet af,
al spreek Jij harde woorden
van schuld en straf.
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7 Jouw oog blijft op mij rusten,
ziet dat ik ben verwond.
God, kan ik dan niet vallen
uit jouw verbond?

8 Al weet Jij van mijn streken,
toch strekt naar mij jouw hand.
Jij merkt mij met een teken:
jouw onderpand.

9 En daarmee kan ik verder,
een zegel dat ons bindt.
Je zegt aan wie wil horen:
Jij blijft mijn kind’.

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, na elke intentie: “Luister God”
(oorspr. t. en m. J.L. Bell en G. Maule)

Mededelingen
Inzameling van de gaven

DE MAALTIJD
Tafelgebed: “Gezegend zijt Gij levende God” (Lied 403b)
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

Vredegroet, nodiging
Brood en beker
(er zijn grote bekers met wijn, kleine bekertjes met druivensap)

Slottekst
v. Wat vraagt de Eeuwige nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn,
g. wandelen op zijn weg?
v. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
g. als mensen naar Gods beeld?

5

We zingen (staande): “Dank, dank nu allen God”
(Lied 704: vers 1 en 3)

Zegen, besloten met gezongen “Amen” (Lied 431b)

Welkom in het Benedenhuis bij koffie/thee/limonade!
Medewerking verleenden o.a.
Organist
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Voorlezer

:
:
:
:
:

Leo Kramer
ds. Gert Jan de Bruin
Elly Merkel
Roeltje Mentink en Selma van Ee
Ilse Meester

Paaskerkberichten 18 augustus 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Wereldhuis
Het Wereldhuis is een centrum voor informatie, begeleiding, educatie en cultuur voor ongedocumenteerden. In Amsterdam wonen ongeveer 15.000 mensen zonder papieren. Sommige van hen zijn
vluchtelingen of werkmigranten, anderen zijn het slachtoffer van mensensmokkel. Het Wereldhuis
biedt advies en begeleiding en zorgt voor taal- en computercursussen. De meeste activiteiten in het
Wereldhuis worden door de ongedocumenteerden zelf georganiseerd. Door actief vrijwilligerswerk te
doen, verbeteren zij hun toekomstperspectief. Wilt u bijdrage aan een beter toekomstperspectief
voor deze mensen? Voor meer informatie: www.wereldhuis.org
Toelichting op de 2e collecte: Paaskerk Wijkwerk
Soms kunnen we niet in de kerk zijn en willen toch de kerkdienst niet missen. Dan is er Kerkdienstgemist.nl waar we live of uitgesteld naar kunnen kijken. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De collectie
van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.
Opbrengst collecten 11 augustus
1e collecte: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika.
2e collecte: Werk binnen de Classis

€ 453,99
€ 301,11

Agenda Kerkdiensten
25 aug Ds. P. de Bres
1 sep Ds. W. Pieterse
1 sep Ds. G.J. de Bruin, locatie Westwijk, 10.30 uur
8 sep Ds. W. Pieterse
8 sep oecumenische Taizé viering, 19.30 uur
15 sep Ds. G.J. de Bruin en Ds. W. Pieterse, startzondag, mmv Paaskerkcantorij
22 sep Ds. B. Kozijn
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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

Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.
Kerkdienstgemist werkt weer.
Ondanks de vakantieperiode is het toch gelukt het probleem met kerkdienstgemist op te lossen.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kom gerust langs bij onze tafel voor of na de dienst.
Een email sturen kan ook altijd: beeldengeluid@paaskerk-amstelveen.nl
Wij krijgen nog wel eens terugkoppeling over problemen die mensen ervaren met het geluid. Wij willen daar graag meer van weten dus kom aub langs zodat we beter kunnen begrijpen waar de problemen ervaren worden en hoe die proberen op te lossen.
Zeker nu er over een andere indeling van de kerkzaal nagedacht wordt is het goed alle info mee te
nemen.
Namens de beeld&geluidgroep, Anko Verburg

Vooraankondiging 45ste Rommelmarkt,
Zaterdag 21 september vindt de 45ste Rommelmarkt plaats. Noteert u de datum alvast in uw agenda.
De voorbereidingen zijn getroffen en het magazijn raakt alweer aardig gevuld met boeken en andere
spullen.
Inleveren van spullen kan op woensdag 18 september van 11.00 tot 20.00 uur. De bijeenkomst voor
medewerkers is gepland op woensdagavond 4 september om 19.30 uur in de Paaskerk. Ieder die wil
meehelpen of ideeën heeft is uitgenodigd. Ook kunt u dan alvast intekenen op de kramen.
Dit jaar is een belangrijk deel van de opbrengst bestemd voor de Voedselbank Amstelveen. We hebben de Voedselbank al eens eerder geholpen, maar ondersteuning blijft zeer welkom. Heeft u nog DE
punten of zegels van het Stoepje, (de Bakkerij op de weekmarkt in het Stadshart) Wij kunnen die heel
goed gebruiken om prijzen voor de bingo en het rad van avontuur te bestellen. U kunt ze afgeven bij
één van de kosters.
Alvast onze hartelijke dank! De rommelmarktcommissie
Septembertocht met de bus
We vertrekken op woensdag 11 september vanuit Amstelveen en gaan door Noord-Holland via een
mooie route naar Castricum voor koffie met gebak. Aansluitend rijden we verder richting Wognum
voor een heerlijk 3-gangen diner. Met een evt. dieet kan rekening gehouden worden.
Na het diner komt de klapper van de reis!
We rijden naar de Amsterdam-Toren (aan het IJ) waar we allereerst op de 20e verdieping in de overdekte panorama-galerij een machtig uitzicht hebben over Amsterdam-Centrum, het IJ en natuurlijk
ook Amsterdam-Noord. Op alle hoeken staan hulpmiddelen om te herkennen wat men ziet.
Aansluitend krijgen we een virtuele rondvlucht boven Nederland. Vanuit een bewegende theaterzaal
heb je de ervaring alsof je zelf boven Nederland rondvliegt.
Het grote voordeel van deze locatie is dat we al dicht bij huis zijn en daardoor op een mooi tijdstip
weer bij het vertrekpunt teruggebracht zullen worden.
Afhankelijk van de opstapplaats is het vertrektijdstip 8.45 of 9.00 uur.
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Dit uitstapje kost € 59,50. Mocht deze prijs een belemmering zijn om mee te gaan neem dan contact
op met Tanja de Kam of Marieke Sinnige (telefoonnummers staan op inschrijfformulier).
De inschrijfformulieren liggen klaar bij de beide uitgangen. Daarop treft u ook het bankrekeningnummer, de opstappunten, de inleverpunten voor het ingevulde formulier en alle andere benodigde
informatie aan.
Wij verheugen ons op een gezellige tocht met elkaar!
Namens de commissie Septembertocht: Jan-Willem en Jacqueline Meij, Marieke Sinnige en Tanja de
Kam
In deze zomerperiode is het kerkelijk bureau gesloten. Vanaf 3 september is het op de gebruikelijke
dagen (dinsdag t/m donderdag 9-12.30 uur) weer open.
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?
Via http://kerkdienstgemist.nl & Noord-Holland  AmstelveenPaaskerk kunt u de dienst live of
later volgen.

Locaties
Protestantse Wijkgemeente Paaskerk Amstelveen
(Paaskerkgemeente)
Locatie: Paaskerk (iedere zondag)
Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen
Telefoon: 020-6415168
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