
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZESDE ZONDAG VAN DE HERFST  
25 oktober 2020 

 
 

INTREDE 
 

Orgelspel: Onse Vader in hemelrijck van een anonieme componist (17e eeuw) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 126: 1 en 2 (door de zanggroep) 

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

o: God, U doet ons wonen binnen de beschutting van uw muren 
 en beschermt ons tegen het donker van de nacht. 
g:  U bent onze toevlucht, Heer, onze vesting, 
 op U vertrouwen wij. 
 Amen.  

Vervolg intochtslied: 126: 3 (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: 1, 3 en 4 (door de zanggroep)  
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HET WOORD 

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

Verhaal voor de kinderen (onder voorbehoud) 

Het verhaal van de bloemen 
De stenen verwijzen naar de afgebroken muur. Bruin is symbool van 
nederigheid, zwart van intense rouw.  

Inleiding op Nehemia 

Bijbellezing Nehemia 1 
11Verslag van Nehemia, de zoon van Chachalja. 
In de maand kislew van het twintigste jaar, toen ik mij in de burcht van Susa 
bevond, 2kwam een van mijn broers, Chanani, met een aantal mannen vanuit 
Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die waren 
overgebleven en de ballingschap hadden overleefd, en informeerde naar de 
toestand in Jeruzalem. 3Ze vertelden me dit: ‘Het gaat heel slecht met de 
mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda 
wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is 
afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan.’ 
4Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde 
dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. 5Ik bad: ‘Ach HEER, God 
van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en 
trouw bent aan ieder die u liefheeft en doet wat u gebiedt, 6luister aandachtig 
en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren, de 
Israëlieten. Ik belijd de zonden die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan, 
ook ik en mijn familie. 7Wij hebben u veel kwaad gedaan; wij hebben ons niet 
gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw 
dienaar, hebt gegeven. 8Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden: “Als 
jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien, 9maar als jullie naar mij 
terugkeren, en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al 
zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen en 
bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten 
wonen.” 10De Israëlieten zijn uw dienaren, zij zijn uw volk; u hebt hen door uw 
grote macht en met uw sterke hand bevrijd. 11Ach mijn Heer, luister toch 
aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die 
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uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij 
welgezind zijn.’ In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. 

Zanggroep zingt lied ‘Het zal ons waarlijk wel gelukken’ (Zingende gezegend 19) 
(tekst André Troost – melodie lied 823) 

1. Het zal ons waarlijk wel gelukken: 
al ligt de stad in duizend stukken, 
de Heer des hemels staat ons bij; 
wij leven in het volst vertrouwen 
dat wij, zijn knechten, zullen bouwen  
in zijn bewaring wonen wij. 

2. Al leggen haters hinderlagen, 
wij zullen het met liefde wagen, 
hun haat en smaad en spot ten spijt 
al dreigt de vijand zich te wreken 
en wat wij bouwden af te breken, 
Gods werk verduurt de eeuwigheid. 

3. Al staan wij voor de heetste vuren, 
wij bouwen samen poorten, muren, 
een huis dat gastvrij open staat 
een wal die wel het kwaad kan keren, 
een wereld die geweld wil weren, 
maar die de hemel binnenlaat! 

4. Wat u op aarde mag benauwen, 
geloof, dat liefde op zal bouwen 
waar nog de haat geen weg mee weet! 
Al ligt uw hele stad in stukken, 
met hulp van boven zal het lukken 
Heer, wij zijn tot uw dienst gereed! 

Uitleg en verkondiging 

Zanggroep zingt lied 175 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Stap Verder 

In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationaliteiten. De 
helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken geen Nederlands en 
verdwalen in het woud van instanties. Midden in de Bijlmer staat het 
diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Verder’. ‘Stap Verder’ heeft 
spreekuren, verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor 
€30,- kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Helpt u deze mensen mee 
om een toekomst op te bouwen?  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse  
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte.  

https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
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2e rondgang kerk: Jeugdwerk in onze gemeente 
We kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan. Alle 
coronamaatregelen maken dat Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk 
even niet plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de gezamenlijke 
tienerdienst voor 12+ers er nog wel is. Dit is een gezamenlijke activiteit 
van de Paaskerk én Kruiskerk. Onder andere voor deze activiteiten is de 
opbrengst bestemd. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 
23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
jeugdwerk. 
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 
  Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk! 

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 418: 1, 2 en 3 (door de zanggroep) 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 

 

Orgelspel:  Fuga (opus 37/4) van Adolph Friedrich Hesse (1809-1863) 
 
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.  

https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q
https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q
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 Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
organist: 

collectant: 
kinderdienst: 

lector: 
deurontvangst: 

plaatsaanwijzer: 
lay out Orde van dienst: 

kopiëren orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluidstechniek: 
koster: 

ds. Sieb Lanser 
Han Jongeneel 
Tine de Lange 
Henk Trommel 
Semaria Worede 
Jellie Snijders 
Flip Brink 
Leni Kieft  
Gepke de Bruijn 
Marleen Oostlander 
Ruud en Ank van Leeuwen 
Trineke de Boer en Frederika de Bock-de Bruin 
Thomas Dekhuijzen en Freek de Vries 
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
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