
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DERTIENDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
13 september 2020 

 
INTREDE 

 
Orgelspel:   Cornet-Voluntary in d minor (slow, allegro) 

van John Stanley (1713-1786) 

Welkom  

Intochtslied NLB 84 A Uitgevoerd door ‘Psalmen voor nu’  

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

o: Hoor ons aan, eeuwige God 
g:  hoor naar ons bidden! 
o: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, blijf ons niet 

verborgen 
g: Wij herkenden u niet, wij zochten onszelf. God, vergeef ons! 
o: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 
g: Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. 

 Amen. 
(de gemeente gaat zitten)  
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Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot u ..  

zingt de zanggroep: NLB 299 j vers 1 en 2 

Glorialied NLB 305 vers 1, 2 en 3 

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest is in ons midden. 
v. … 

Gesprek met de kinderen 

Het verhaal van de bloemen 
Een wolk kleine bloemetjes symboliseert zeventig maal zeven keer vergeven.  

Lezing  Matteüs 18: 21-35 

Lied Acclamatie: 

U komt de lof toe, U het gezang, U allen glorie, 
o Vader, o Zoon ,o heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen 

Uitleg en verkondiging 

Lied NLB 861 Uitgevoerd door Marcel en Lydia Zimmer  

GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling van de gaven 
1e rondgang diaconie: Een warm hart kost meer  

Vandaag collecteren voor Stichting De Regenboog. De overheid besteedt 
minder geld aan sociale doelen en vraagt meer maatschappelijke inzet van 
burgers. Ook van kwetsbare mensen die al moeite genoeg hebben het eigen 
hoofd boven water te houden. De kosten van alledag stijgen en mensen 
moeten meer werken om rond te komen. Een warm hart voor een ander kost 
tijd en geld. Van beiden is minder beschikbaar.  
Stichting De Regenboog motiveert en mobiliseert mensen om zich in te zetten 
voor een kwetsbare stadsgenoot. Helpt u mee? 
 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. St. 
Regenboog.  U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 
voor de 1e collecte. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/tNEYj3cbrWVZYoACsnWVCZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/tNEYj3cbrWVZYoACsnWVCZ
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2e rondgang kerk: Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop  
Een oudere vrouw vertelt hoe gezinnen door deze creatieve vorm van kerk-
zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Meer dan de helft van de 
kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-
gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken met dank aan kliederkerk 
kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme 
gemeenschap. In Amstelveen bestaat het al een aantal jaar. Collecteer mee 
om kliederkerk ook in andere plaatsen te laten groeien. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kliederkerk. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 
collecte. 

Tijdens de collecte improviseert de organist op een passende liedmelodie  

Dankgebed en Voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ volgt: 

Adem van God, vernieuw ons bestaan 

Stil gebed 

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. 
 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied door de zanggroep NLB 418  

Zegenbede 
beaamd door ons allen met gesproken:  

Amen, amen, amen. 

Orgelspel: Fuga in c-moll (BWV 537) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
  

https://tikkie.me/pay/PGAB/fgUwakpQxDU5JM8WiT1gWW
https://tikkie.me/pay/PGAB/fgUwakpQxDU5JM8WiT1gWW
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
deurontvangst: 

plaatsaanwijzer: 
collecteren: 

lay-out orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
audio/video-techniek: 

koster: 

Trudy Joosse-Ridder, ouderenpastor 
Saskia de Jong 
Leni Kieft 
Henk Trommel 
Herma Hemminga 
Henk van der Meulen 
Gerrie Mulder 
Ineke Jansen 
Semaria Worede 
Marleen Oostlander 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries, Timo Omta en Yotam Worede 
Marian van Leeuwen 

 
 
 
 
 

 

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. Sieb Lanser, 020-453 4540; lanser@kruiskerk-amstelveen.nl 
ambulant predikant:    ds. Fokko Omta, 06-30 34 60 50 - f.omta@protestantsekerk.nl 
scriba kerkenraad:        vacant; - scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 
ouderenpastor:             Trudy Joosse-Ridder, 06-83 35 49 24 - ouderenpastor@pga-b.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:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

