TWEEDE ZONDAG VAN DE HERFST
27 september 2020
INTREDE
Orgelspel: Trio à 2 Claviere e Pedale van Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Welkom
Intochtslied (staande): 126a: refrein – couplet 1 - refrein (door de cantorij)
Bemoediging en toenaderingsgebed
o:
Onze hulp is in de Naam van de HEER
g:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
o:
g:
o:
g:
o:
g:

O God, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
en geef ons uw heil.
O Heer, hoor ons gebed
en breng ons thuis uit onze ballingschap.
Amen.

Vervolg intochtslied: 126a: couplet 2 en 3 - refrein (de gemeente gaat zitten)
Kyriegebed
v:
…. na: daarom roepen wij tot U .. spreken wij
Heer, ontferm U – Christus, ontferm U – Heer, ontferm U.
Glorialied 713 (door de cantorij)

HET WOORD
Zondagsgebed
v. De Heer is met u,
a. Zijn Geest is in ons midden.
v. (…)
Verhaal voor de kinderen (onder voorbehoud)
Het verhaal van de bloemen
Geel is symbool voor goud, wit voor zilver, bruin voor brons en de
rood/bruine bloemen met geel hart verwijzen naar de combinatie
van ijzer en leem.
Inleiding op Daniël
Bijbellezing Daniël 2: 1-2a, 26-45
21 In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnessar een droom die hem
zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. 2De koning gaf opdracht
de magiërs, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën bijeen te roepen om hem te
vertellen waar zijn droom over ging. 26De koning vroeg Daniël, die ook
Beltesassar genoemd werd: ‘Kunt u me werkelijk vertellen wat ik heb gedroomd
en wat die droom betekent?’ 27Daniël antwoordde de koning: ‘Wijzen,
bezweerders, magiërs noch toekomstvoorspellers kunnen het mysterie dat de
koning wil begrijpen aan hem onthullen. 28Maar er is een God in de hemel die
mysteries onthult. Hij heeft koning Nebukadnessar laten weten wat er aan het
einde van de tijd zal gebeuren. De droom en de visioenen die tijdens uw slaap in
u opkwamen, waren deze: 29Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen gedachten bij
u op over wat er in de toekomst gebeuren zal; hij die mysteries onthult, heeft u
laten weten wat de toekomst zal brengen. 30Dit mysterie is mij onthuld, niet
door enige wijsheid die ik op anderen voor zou hebben, maar opdat ik de uitleg
aan de koning zou overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart
omgaat. 31U, majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld
was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik
ervan was afschrikwekkend. 32Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn
borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, 33zijn benen
van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. 34U zag hoe een steen
losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen
de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. 35Op
hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd
als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee, totdat er geen
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spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen,
werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.
36
Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent: 37U,
majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap,
en macht, kracht en eer heeft verleend, 38aan wiens hand hij de mensen, de
dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook
wonen, aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen – u bent dat hoofd
van goud! 39Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het
uwe, en daarna nog een, van brons, dat zal heersen over de hele aarde. 40Een
vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn. IJzer verbrijzelt en vermorzelt
alles, en net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken verbrijzelen en
verpletteren. 41U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit
pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden; dat betekent dat het
koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben,
daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtige leem. 42Dat de tenen en
voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor
een deel sterk zal zijn, voor een deel broos. 43U zag ijzer vermengd met
kleiachtige leem; dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het
nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat
verbinden. 44Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een
rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk
zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal
het eeuwig bestaan – 45precies zoals u zag dat er een steen van de berg
losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons,
leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat
er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg
betrouwbaar.’
Cantorij zingt lied 137a
Uitleg en verkondiging
Cantorij zingt lied 813

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Afscheid van Ton Kotterer als ouderling-scriba
Presentatie van - Mareke Kniep als ouderling
- Wessel Koornstra als wijkkerkrentmeester
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Inleiding
Een kerk is geen gebouw van steen en glas alleen:
een kerk is een gemeenschap van mensen
die zich geroepen weten te leven in het voetspoor van Jezus Christus,
in Gods Naam.
Zo’n gemeente komt bijeen
om God te eren, om zich door zijn Woord te laten aanspreken,
om met elkaar te leren,
om naar elkaar om te zien, om vragen en zorgen, vreugde en verdriet met
elkaar te delen,
en om samen dienstbaar te zijn in de gemeente en in de wereld.
Om dit vieren, leren en dienen in goede banen te leiden,
om het te verdiepen en te bewaken
heeft de gemeente mensen nodig die in het bijzonder verantwoordelijk zijn.
Ambtsdragers noemen wij hen,
omdat zij aanspreekbaar zijn op hun bijzondere verantwoordelijkheid,
en omdat wij hen vragen óns aan te spreken als wij verflauwen en verzaken,
als wij dwalen of anderen ontmoedigen.
Ambtsdragers: aanspreekbare en aansprekende mensen
die naar hun eigen talenten en naar hun beste kunnen
dit levende lichaam van Christus, de gemeente rond de Kruiskerk,
willen doen groeien in geloof, hoop en liefde,
en willen doen groeien in aandacht voor de kleine mensen en de grote
wereld.
Gelofte
Mareke, nu jij gereed staat om het ambt van ouderling in deze gemeente te
aanvaarden, vraag ik je:
Weet je je geroepen om verantwoordelijkheid te dragen voor deze gemeente,
in het bijzonder in je taak als ouderling?
Wil je leven bij het licht van Gods Woord?
Beloof je je dienst trouw te vervullen met liefde voor de gemeente en voor
allen die op je weg komen?
Beloof je geheim te houden waar je vertrouwelijk kennis van zult nemen?
En beloof je je loyaal op te stellen binnen het verband van de kerk?
Mareke, wat is daarop jouw antwoord?
Antwoord: Ja, met Gods hulp.
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Zegenwens
Vraag aan de kerkrentmeester
Wessel, nu je benoemd bent tot kerkrentmeester, vraag ik je:
Wil je verantwoordelijkheid dragen voor deze gemeente in je taak als
kerkrentmeester?
Beloof je je dienst trouw te vervullen
en geheim te houden waar je vertrouwelijk kennis van zult nemen?
Wessel, wat is daarop jouw antwoord?
Antwoord: Ja, met Gods hulp.
Zegenwens
Vraag aan de gemeente (staande)
Gemeente van de Kruiskerk,
dit zijn jullie ouderling en kerkrentmeester.
Willen jullie hen verwelkomen,
hen bijstaan, hen dragen in jullie gebeden
en met hen meewerken in de dienst aan onze God?
Antwoord: Ja, dat willen wij van harte!
Ouderling van dienst overhandigt een kaars
Cantorij zingt lied 650: 1 en 2

GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de collectedoelen
1e rondgang diaconie: Verlangen naar vrede
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die
voor bruut geweld moet vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet
gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door
praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in
oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In
de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en
financiële steun voor. Collecteert 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.
vrede.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e
collecte.
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2e rondgang kerk: Kruiskerk Wijkwerk
Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en willen
u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstgemist.nl bent u live
met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. De collectie van
vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk
Kruiskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e
collecte.
De organist improviseert op een passende liedmelodie
Dankgebed en voorbeden
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ spreken wij
Geef vrede, Heer, geef vrede
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 1001 (door de cantorij)
Zegen beaamd door ons allen: lied 415: 3 gesproken:
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!
Orgelspel: Fuga in c-moll (BWV 549) van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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Het verlaten van de kerk gebeurt per rij, van achteren naar voren.
Ouderling en predikant verlaten als laatsten de kerk.
Let op de aanwijzingen van de medewerkers en houd afstand van elkaar.
In mandjes bij de uitgang kunt u uw gaven voor de collecte geven.
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Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken:
organist:
leiding kinderen:
lector:
deurontvangst:
collecte:
lay out Orde van dienst:
kopiëren orde van dienst:
liturgische bloemschikking:
audio/video-techniek:
koster:

Ds. Sieb Lanser
Paula Rose
Henk van der Meulen
Henk Trommel
Corine Sloots
Marleen Jongeneel
Leni Kieft en Anneke van Huizen
Timo Omta
Marleen Oostlander
Tine de Lange en Leni Kieft
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer
Freek de Vries, Yotam Worede, Timo Omta
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
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