
 

 
 
 

 
 
 
 
 

VOLEINDINGSZONDAG 
22 november 2020 

 
OM LIEFDE 

Om liefde gaan wij een leven,  Om liefde gaan wij een leven, 
zeilen wij over de zee,   graven diep in de nacht, 
vliegen wij langs de hemel,  kruipen wij onder de hemel, 
om liefde gaan wij een leven  om liefde gaan wij een leven 
met licht en met donker mee.  om weten en stille kracht. 
Vogeltje van de bergen,   Mensje, één van de velen, 
wat zwoeg je dapper voort?  waar snelt je voetstap heen?  
Om wat ik uit de verte   Waar is te vinden dat ene, 
van liefde heb gehoord.   daar snellen mijn voeten heen. 
 
    Om iemand gaan wij een leven, 
    wagen wij dood na dood, 
    zwerven de verste wegen 
    om jou, op hoop van zegen, 
    mijn liefde, mijn reisgenoot.  
    Dalen van zwarte aarde, 
    bergen van hemelsblauw, 
    om alles ga ik dit leven 
    om alles of niets met jou.  
 
Tekst: Huub Oosterhuis 
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INTREDE 

Orgelspel: Vor deinen Thron tret ich hiermit (BWV 668)  
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom 

Intochtslied (staande): 513: 1 en 3 (door de cantorij) 

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

o: Onder de hoede van de hemel schuilen wij, God, bij U en bij elkaar.  
g:  Geef ons uw vrede. 
o: Onder uw vleugels zoeken wij troost, een weg om te leven. 
g: Geef ons uw vrede.  
o: In uw licht klaart onze dag op, wordt zelfs de nacht ons als de dag. 
g:  Geef ons uw vrede. 
o: Doe ons volharden te gaan in vertrouwen,  

samen te leven op hoop van zegen. 
g: En geef uw vrede aan alle mensen. 
 Amen.  

Vervolg intochtslied: 513: 4 (de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed en Glorialied 
v: ….   na: daarom roepen wij tot u .. zingt de cantorij lied 281: 1, 2, 4, 7, 9 

HET WOORD 

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

Gesprek met de kinderen 

Het verhaal van de bloemen 
Stenen, dorre takken en dor blad staan symbool voor de verwoesting. Levend, 
groen blad en witte bloemen symboliseren nieuw leven. 

Lezing Matteüs 24: 14-28 
14Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt 
verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.15Wanneer jullie 
dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, 
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zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16dan moet iedereen in 
Judea de bergen in vluchten; 17wie op het dak van zijn huis is moet niet naar 
beneden gaan om nog spullen te halen, 18en wie op het land is moet niet 
terugkeren om zijn mantel te halen. 19Wat zal het rampzalig zijn voor de 
vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20Bid dat 
jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. 21Want het 
zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de 
wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22En als die 
tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar 
omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23Als iemand dan 
tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet.  
24Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende 
tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk 
te misleiden. 25Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26Wanneer ze dus 
tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als 
ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27Want zoals een 
bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de 
Mensenzoon komen. 28Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 

De cantorij zingt lied 761 

Lezing Matteüs 24: 29-35 
29Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en 
de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de 
hemelse machten zullen wankelen. 30Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar 
worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op 
aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien 
komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31Dan 
zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn 
uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van 
de hemelkoepel tot het andere. 32Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn 
takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33Zo 
moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34Ik 
verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die 
dingen gebeuren. 35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden 
zullen nooit verdwijnen. 

De cantorij zingt een motet over de tekst  
‘Hemel en aarde zullen verdwijnen, 
 maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen’ 



4 

Uitleg en verkondiging 

De cantorij zingt lied 460 

GEDENKEN 

Inleiding op het gedenken 

Gedicht ‘Om liefde’ 

De cantorij zingt lied 758: 1 

Wij gedenken 
Geertruida (Truus) Wielinga – Everardus 
Johanna Francina (Ans) Windgassen-Bakker 
Johanna Cornelie (Olly) Prast – Ragetli 
Ben van Kaam 
Margje (Margo) Petersen – Spek 
Gerrit (Gerard) Verhoef 
Geeske Bron 
Helena Cornelia Maria (Leen) Hoffmeister – van Groenigen 
Fenna van der Kooij-Huising 
Wilhelmina Alida (Liet) van Heusden – Hendriks 
Jan Schipper 
Reinier Louis (Rein) Smeenk 
Pietje (Piny) van Oostveen - van Vliet 
Auktje Bril – Vonk 
Jetsche Martha (Jettie) Terpstra – Ruiter 
Jentje (Jenny) Spaargaren - Veldmeijer 
Aleida Willemsen – Vaessen 
Gijsberta Johanna Magdalena (Magda) Meinen-Franken 

Wij gedenken anderen. Voor hen samen steken wij één lichtje aan. 

De cantorij zingt lied 758: 2  

Gebed 

De cantorij zingt lied 758: 3 

 GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen  
1e collecte diaconie: Kledingbank  

Ondanks dat wij in een rijke gemeente wonen, zijn er gezinnen en 

alleenstaanden die rond dienen te komen van het minimale. Voor deze 
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mensen is de Kledingbank, gevestigd aan Galjoen 4. Hier kunnen houders van 

een Amstelveenpas of Amsterdamse Stadspas iedere woensdag van 11 tot 15 

uur langskomen en voor € 2,- drie kledingstukken uitzoeken. Voor de vaste 

lasten, zoals de huur van het gebouw en de energiekosten is de Kledingbank 

afhankelijk van sponsors zoals de diaconie. 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. 

Kledingbank. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 

voor de 1e collecte. 

2e collecte Landelijk pastoraat: Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. 
Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. 
Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een 
hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar 
het gedenken van de overledenen. Met deze collecte maakt u onder andere 
het ontwikkelen van trainingen mogelijk voor gemeenteleden die hiermee 
ook uitvaartdiensten kunnen leiden. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. landelijk 
pastoraat. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 

  
1e collecte 2e collecte 

De organist improviseert op een liedmelodie 

Dankgebed en Voorbeden 

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. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b
https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 462 (door de cantorij) 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 

Orgelspel:  Finale (andante) uit Sonate VI  
van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

 
Het verlaten van de kerk gebeurt per rij, van achteren naar voren.  
Wilt u uw mondkapje gebruiken bij het verlaten van de kerk?  
Ouderling en predikant gaan als eersten naar achteren, met medeneming van de 
steentjes van de overleden gemeenteleden.  
Familie kan achter in de kerk het steentje in ontvangst nemen.  
Helaas is er vanwege de coronamaatregelen geen gelegenheid tot koffiedrinken 
en ontmoeting.  
 

Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: ds Sieb Lanser  

ouderling: Anita Winter 

diaken: Leni Kieft 

collectant: Heleen Bakker / Tine de Lange 

lector: Lamkje Sminia 

organist: Henk Trommel 

leiding kinderen: Herma Hemminga 

deurontvangst: Annemie van Hamel / Gerrie Mulder 

plaatsaanwijzer: Anne-Mieke Steensma 

liturgische bloemschikking: Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 

beeld en geluid: Freek de Vries en Yotam Worede 
 
 

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 van der 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 

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