
 
 

 
 

 
 
 
 

 

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGEN  
ZONDAG REMINISCERE 

5 maart 2023 

Glorie 

Het is weer helemaal genieten. Zo 

zou het altijd moeten zijn: licht 

en vredig dus, alsof alles ineens  

voor altijd en nooit weer is. Geen 

lengte van dagen, geen gevoel van 

weg te moeten en te huilen. Nooit 

gaat meer iets voorbij.  

Tom van Deel, uit: Klein Diorama 
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INTREDE 

Orgelspel: ’Jesu der du meine Seele’ van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

Welkom  

Intochtslied (staande): psalm 25: 1 en 2 ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’ 

Bemoediging en drempelgebed   
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
o: Tot U richt ik mij op, mijn Heer en mijn God, 
a:  op U vertrouw ik, laat me niet beschaamd worden. 
o:  Heer, maak mij uw wegen bekend, 
a: leer mij uw paden kennen, 
o:  leid mij in uw waarheid, leer mij,  
a:  want U bent voor mij de God van redding. 
o: Denk niet aan mijn schuld van vroeger en mijn fouten van vandaag, 
a:  gedenk mij naar uw goedheid, Heer. 
g:      Amen. 
 
Vervolg intochtslied: psalm 25: 3           (daarna gaat de gemeente gaat zitten) 

 
Kyriegebed met gezongen Kyrie 
v:…. na: daarom roepen wij tot U 
 zingen wij 299e -1e deel 
(I vrouwen; II mannen) 
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HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met U, 
a. Zijn Geest in ons midden. 
v.  (….) 

Met de kinderen, en zingen Lied “Veertig dagen onderweg” (zie op de beamer)  
 
Het verhaal van de bloemen. Op de berg 

In stilte luisterend, biddend 
Drie profeten 
Gevonden wijsheid 

Bijbel lezing: Matteüs 17: 1-9.  

Lied: 545 ‘Christus staat in majesteit’ 
 
Uitleg en verkondiging 
Lied 543 ‘Gij zijt in glans verschenen’ 

  

GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. diaconie: Wijkdoelcollecte voor Hospice Zuider-

Amstel. Dit hospice bevindt zich sinds mei 2021 in de 

Theresiastraat in Ouderkerk aan de Amstel. In een 

verbouwd gedeelte van het vroegere Theresia-rustoord is 

een kleinschalig hospice gerealiseerd waar mensen in hun laatste levensfase de best 

mogelijke palliatieve zorg kunnen ontvangen. Zorg waarbij de wensen van de gasten 

gewaarborgd en gerespecteerd worden en ieder zijn eigen identiteit en waardigheid 

kan behouden. Een zo compleet mogelijke zorg, zowel op medisch- als emotioneel 

vlak. Er werken artsen, verpleegkundigen, pastores en veel vrijwilligers.  

Van harte aanbevolen! 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. 

Diaconie Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. Wijkdoel. 

      U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v wijkdoel 

     U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e 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/ 
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2e collecte. K.i.A.: Zending: Palestina– samen bijbellezen opent deuren. Palestijnse 

christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 

procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende 

organisaties in Palestina die op hun beurt lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij 

bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat 

opent deuren: ze passen deze toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. 

Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken ze naar oplossingen.  

      -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23    t.n.v. Prot. Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Palestina 

      -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

tikkie 2e 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/ 

 

De organist improviseert over een lied 
 
Dankgebed en voorbeden  
Na ‘…zo bidden wij samen…’  
bevestigen we met 368d 
  
 
 
 
Stil gebed 
 
 

 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 

 

Lied bij het gereedmaken van de tafel: 340b  ‘Ik geloof in God de Vader’ 

Nodiging 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/


5 

TAFELGEBED 

v: De Heer zij met u. 
a: En met uw geest. 
v: Verheft uw harten. 
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
v: … 
Zingen: 404e  ‘Sanctus- en Benedictushymne’ 
 
v: … na de woorden ‘doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis’: 
a: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
    verkondigen wij de dood van de Heer 
    totdat Hij komt.  
    Kom, Heer Jezus, kom! 
v: … 
a: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks 
brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het 
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid! Amen 

 
Vredegroet 
 

Zingen: 408e Agnus Dei 

 

 

 

 

 

 

 

Communie 
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Dankzegging 

 

 
ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied: Lied 544 ‘Christus naar wie wij heten’ 
  

Zegen beaamd door  allen:  

 
 
Orgelspel: ‘Fuga in d-mol’ van Josef Seeger 
 
 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

lay out, kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking:  

Beeld- en geluidtechniek: 

ds Sieb Lanser 
Rudie van Balderen 
Jellie Snijders, Rob de Jong 
Henk Trommel 
Loes Oostenrijk 
Marleen Jongeneel 
Ettje Poesiat en Gerda Stapel 
Marijke Dortland, Lenie Kieft en Tine de Lange 
Antoinette Kamsteeg en Lida Ruitinga 
Freek de Vries en Timo Omta 
 

Wijkgemeente Kruiskerk  Van der Veerelaan 30a 1181 RB Amstelveen 
www.kruiskerk-amstelveen.nl     &     www.facebook.com/kruiskerk-amstelveen 
Voor pastorale en andere vragen: 
Contact Kruiskerk:         telefoon 06-21 12 45 67  of   contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
wijkpredikant:                ds. Roel Knijff 06 54331244 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl  
ouderenpastor:              Eric Citroen 06 506 774 03  ouderenpastor@pga-b.nl  
Jeugdwerker:                  Nienke van der Heiden 06 37227676 nienke@pga-b.nl 
scriba kerkenraad:         Henk van der Meulen, 06 55174089 - scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 
koster:                              Marian van Leeuwen, 06-429 25 149 - koster@kruiskerk-amstelveen.nl 
berichten voor Kruispuntjes:        tot dinsdag 18.00 uur opgeven via Contact Kruiskerk, 
                          06-21 12 45 67 , of via de mail: mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

