
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

NEGENDE ZONDAG VAN DE HERFST 
15 november 2020 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: Grave en Adagio uit Sonate II van Felix Mendelssohn Bartholdy  

(1809-1847) 
Welkom  

De gemeente gaat staan 
Intochtslied: Psalm 90 vers 1 en 2 (door de zanggroep) 
1. 
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond. 

2. 
Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 
de aarde en de zee gestalte kregen, 
nog eer uw scheppend woord aan alle leven 
een wereld om te wonen heeft gegeven, 
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
o: U die trouw blijft van geslacht op geslacht 
G:  kom ons nabij 
o: Wie wij ook zijn, hoe wij ook vieren 
g: open ons hart 
o: voor uw ontferming   
g: Amen.  
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Kyriegebed 
v: …. 
 
Kyrië en Gloria: Lied 299j  (door de zanggroep) 

 1. Om de mensen en de dieren, 
om de honger en de dood, 
om de kleinen en de groten, 
al uw schepselen in nood, 

 3. Eer zij de God van de hemel, 
Zijn naam richt de geschiedenis. 
Eer aan de koning der volken: 
Gloria in excelsis 

 2. om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm u, Heer 

 4. Vrede bij mensen op aarde, 
waar zijn toekomst al begonnen is. 
Vrede bij kleinen en groten: 
Gloria in excelsis. 

 

 
HET WOORD 

v: De Heer is met u  
a: Zijn Geest in ons midden  
v: lezen wij in zijn woord  
a: wij openen ons hart en onze oren, Amen  

Gesprek met de kinderen en lied (zie de beamer - door de zanggroep)    

Het verhaal van de bloemen. Plukken wol verbeelden de schapen die veilig leven 
onder de staf van bescherming. Witte rozen als symbool van geloof in een betere 
toekomst. 

Lied  318  (zanggroep) 

1. Het woord brengt de waarheid teweeg. 
Het veranderde in den beginne 
een aarde die woest was en leeg 
tot een lusthof voor ziel en zinnen. 

3. Het woord dat God was bij God, 
tussen de mensen een mens werd op aarde, 
dat in het armzaligste lot 
zijn heerlijkheid openbaarde 

 
2. Het woord dat de wereld schiep 
is het woord dat klonk door de eeuwen, 
is het woord dat Abraham riep 
en Daniël tussen de leeuwen. 

 
4. Het onvergelijkelijk woord 
met een hemelse hand geschreven 
wordt in onze harten gehoord: 
onze weg, onze waarheid, ons leven 
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Lezing: Ezechiël 34: 1-13 
1De Heer richtte zich tot mij: 2Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, 
profeteer en zeg ten hen: Dit zegt God, de Heer: Wee jullie, herders van Israël, want jullie 
hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3Jullie eten wel 
van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, 
maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4Zwakke dieren hebben jullie niet laten 
aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren 
niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed 
behandeld. 5Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren 
verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de bergen en hoog in de 
heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze 
omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. 

7Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer:8Zo waar ik leef – spreekt God, de 
Heer - , mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren 
verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf 
geweid maar niet mijn schapen! 9Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer: 
10Dit zegt God, de Heer: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen: zij zullen ze 
niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit 
hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! 11Dit zegt God, de Heer: Ik zal zelf naar mijn 
schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als 
zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, 
uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. 
13Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle laden bijeenbrengen, ik zal ze naar hun 
eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze 
weiden, overal in het land waar mensen wonen. 

Lied  23c  (zanggroep) 
1.Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt. 

 

2.Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid,  
ter ere van zijn naam. 
 

3. Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 

4.Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

 
5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 
En wonen zal ik in Gods huis 
Zo lang ik leven mag 
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Uitleg en verkondiging 

Lied 1001  (zanggroep) 

1.De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
Aal wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 

2.Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare za vruchtbaar zijn, 
die geenvader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

3.Wie denken durft dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 
mededelingen 
Inzameling van de  gaven 
1e rondgang diaconie: Dorcas – Voedselactie. Dorcas is een internationale christelijke 

organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. 
Dit jaar houden we een collecte in plaats van een inzameling van levensmiddelen voor de 
allerarmsten in Oost-Europa. Dat is extra hard nodig in deze tijd. Van de opbrengst van 
deze collecte worden door vrijwilligers van Dorcas levensmiddelen gekocht en in 
pakketten verpakt met in elk 15,00 euro aan producten. Helpt u mee deze pakketten te 
vullen? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Dorcas. U kunt ook 

direct een bedrag online overmaken met de link voor de 1e collecte. 
2e rondgang kerk: Nu nog niet met alle gemeenteleden in de kerk kunnen komen is het 

fijn om via Kerkdienstgemist.nl toch verbonden te zijn. 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. 

Tijdens de digitale collecte hoort u een improvisatie van Henk  Trommel. 
Straks, bij het verlaten van de kerk, kunt u ook op de klassieke wijze uw gaven  
geven in mandjes bij de uitgang. 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b
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Dankgebed en Voorbeden  
  
Acclamatie tijdens de gebeden wordt gezongen door de zanggroep: 368j 

‘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 
De gemeente gaat staan 
Slotlied  653 vers 1, 6 en 7 (zanggroep) 

1.U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd, 
O Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

6.Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
De weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
Uw kerk die in de wereld is. 

 

Zegen beaamd door ons allen (gesproken): Amen 
 
Orgelspel: Fuga uit Sonate II van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
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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: 

geluid- en beeldtechniek: 

ds. Werner Pieterse 
Henk van der Meulen 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Marleen Jongeneel 
Tonneke van der Mede 
Ineke Norel, Leni Kieft 
Lena de Man 
Marijke van Reedt Dortland 
Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Team Freek de Vries  

 
 
 
 
 
 
 

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: Henk v/d Meulen, 06 55174089; 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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