
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ZONDAG INVOCABIT 
1E  VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

21 februari 2021 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: ‘Plein Jeu, Fugue en Récit’ uit het Kyrie van de "Messe pour les 

Convents" van François Couperin(1668-1733) 

Welkom  

Intochtslied 536  vers 1 en 3  ‘Alles wat over ons geschreven staat’ 

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

 Wij wachten op U! 
Gij opent uw hand 

 en schenkt ons elkaar 
als pelgrims op weg. 

 Geef ons een hart 
Doorzichtig en zuiver. 

 Herschep met Uw Geest 
ons leven als nieuw. 

g: Amen.  

Vervolg intochtslied 536  vers 4 
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Kyriegebed: een veertigdagen-litanie 
 Laten wij op weg naar Pasen de Heer aanroepen: 
v. Voor wie, 
 met Christus in de woestijn, 
 verzocht wordt en beproefd, 
 roepen wij U aan: 
g. Kyrie eleison! 

v. Voor wie, 
 met Christus in de woestijn, 
 verleid wordt 
 eigen eer en macht te zoeken, 
 roepen wij U aan: 
g. Kyrie eleison! 
 
v. Voor wie 
 met Christus in de woestijn 
 moet leven van gegeven brood, 
 roepen wij U aan: 
g. Kyrie eleison! 
 
v. Voor wie  
 met Christus mee 
 weet van de levensbron, 
 en daaruit durft te putten, 
 roepen wij U aan: 
g. Christe eleison! 
 
v. Voor wie 
 met Christus mee 
 ook door het donker heen 
 zich door de Geest laat leiden 
 roepen wij U aan: 
g. Christe eleison! 
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v. Voor wie 
 met Christus mee 
 zoekt naar een leven 
 van geloof, van hoop en liefde, 
 roepen wij U aan: 
g. Christe eleison! 
 
v. Voor wie 
 met Christus onderweg 
 niet weigert het kruis te dragen, 
 roepen wij U aan: 
g. Kyrie eleison! 
 
v. Voor wie 
 met Christus onderweg 
 de weg gaat naar uw Rijk 
 met vasten en gebed: 
g. Kyrie eleison! 
 
v. Voor wie 
 met Christus onderweg 
 onder de nood van onze wereld lijdt 
 roepen wij U aan: 
g. Kyrie eleison! 

 

Muziek: korte improvisastie over ‘Met de boom des levens’  
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HET WOORD 
 

Zondagsgebed 
v. De Heer is met U, 
a. Zijn Geest is in ons midden. 
 
Gesprek/verhaal en lied met de kinderen : ‘Christus, u bent het licht in ons 

leven’. 
Het verhaal van de bloemen. De schaal zand en het zandkleurig kleed 

verbeelden de woestijn. Geurende bloemen verwijzen naar de kostbare, 
geurende, olie. Handvormig blad als symbool voor de handen. 

Eerste lezing: Deuteronomium 15: 7 – 11 

Lied: Psalm 91  vers 5 en 6 

Tweede lezing: Johannes 12: 1 - 8 

Lied 563 vers 1 en 2  ‘Een geur van Mirre’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 563  vers 3 en 4 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie. Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er 
voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig 
actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie 
kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van 
lokale diaconale initiatieven. Met de opbrengst van 
deze collecte worden deze initiatieven ondersteund. 
Van harte aanbevolen. U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Moldavië. U kunt ook direct 
een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
1e collecte.                                              

https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
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2e rondgang kerk:  Eredienst & pastoraat in onze 

gemeente. Veertigdagentijd is een tijd van vasten en 
bezinning. Voor de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert is een gezamenlijk 
programma samengesteld om samen op weg te gaan 
van donker naar licht, op weg naar Pasen. Om naar 
elkaar om te zien en een plek  van betekenis te 
blijven voor mensen in Amstelveen en Buitenveldert. 
Ook al is het in deze tijd door alle coronamaatregelen lastig. Uw gift geeft 
hieraan betekenis. Dank u wel. U kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat. U kunt ook direct 
een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 

 
De organist improviseert over een lied 

 
 

 
Dankgebed en voorbeden 
Na ‘…zo bidden wij samen…’volgt ‘Heer verhoor ons’ 
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/i3wZzg9mW7SiUMa7JE6KaH
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ZENDING EN ZEGEN 
             Slotlied 

 

Zegen beaamd met gesproken Amen 

Orgelspel: ‘Praeludium & Fuga’ in e - moll (BWV 533) van Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
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Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling:  

diaken: 
organist: 

lector: 
lay out/ kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

ds Sytze de Vries 
Saskia de Jong 
Cor Omta 
Henk Trommel 
Lamkje Sminia 
Marijke Dortland, Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta, Henk van der Meulen 

 

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 
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