
 

INTREDE 

Orgelspel:  Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (BWV 1115)  
van Johann Sebastian Bach (1685-1750   

Welkom  

Intochtslied (staande): Antifoon: lied 535e ‘Verheug u met Jeruzalem’ 
lied: Psalm 122: 1  

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:    Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:    die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:    Wij wachten op U! Gij opent Uw hand en schenkt ons elkaar als pelgrims 
        op weg. 
g:     O God, breng ons thuis! 
o:     Geef ons dan een hart, doorzichtig en zuiver, herschep met Uw Geest  
        ons leven als nieuw.  
g:     O God, breng ons thuis! 
o:     Jeruzalem, jij stad met je huizen schouder aan schouder, 
        waar de stammen zich buigen rond de Naam. 
        Daar zetelt het recht, Davids troon. 
        Vraag voor Jeruzalem vrede, wie van haar houden ga het wel! 
        Vrede binnen jouw muren, welvaren in jouw wallen! 
        Vrede voor alwie de weg met mij gaan! 
        Houd ons hier voor ogen de Zoon van Uw liefde, 
        de weg voor ons allen naar Uw stad van vrede. 
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g:     O God, breng ons thuis! 
o:     God zij ons genadig en zegene ons, 
g:     Hij doe zijn aanschijn over ons lichten!  

Antifoon: Lied 535e ‘Verheug u met Jeruzalem’ (de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed Psalm 69, (gezongen en gesproken)  
Toelichting Psalm 69 als achtergrond bij de schriftlezing 
Lied: Psalm 69: 1 

(gesproken:) 
v:  Jouw huis is mijn hartstocht, jouw woorden mijn brood  
– jouw loochenaars honen mij weg. 
Ik heb je nog niet losgelaten, nog niet. 
Ik bid nog, wacht op je ogen. 
Bij jou zou ik veilig zijn 
als in de schoot van een moeder. 

Hoe ze me sarren, mijn hart vertrappen, jij weet het. 
Ik wachtte, ik dacht God weet 
ik wachtte een trooster, maar niemand 
een troosteres – maar er is niemand gekomen. 
Ze kwamen met giftige kruiden en zure wijn. 

Pijn ben ik, stil mij 
gekrookte stengel, breek mij niet. 

Ik wil ontvlammen in zangen. 
Van de bodem van de zee 
klink ik omhoog naar jou, 
jij bevrijder van slaven. 

Niet de rook van offerdieren in je neus 
maar de bloei van stemmen in je oren. 
Niet de strotten van de moordenaars 
maar de verstomde monden van de armen 

(zingen:) 
jij bevrijder van slaven 
die de boeien slaakt van je beminden 
die steden voor hen bouwt en voor hun kinderen – 
dat wij daar zullen wonen 
met vluchtelingen en vreemden tezamen. 
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Jij bevrijder van slaven tot in lengte van dagen. 

Lied: Psalm 69: 8 

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.    De Heer is met u, 
a.    Zijn Geest in ons midden. 
v.    God, die ons hoedt met Uw goedheid en trouw, 
        en met Uw visioen van vrede ons voedt, - 
        deel met ons wat U beweegt, 
        verzadig ons blijvend met Uw woord van welbehagen 
        en doortrek ons met het desem van de ontferming 
        waarvan de smaak ons vertrouwd gemaakt is  
        door Jezus Messias. 
a.     Amen. 

Verhaal en lied voor en met de kinderen  

lied: ‘Ik zal er zijn voor jou’, coupletten 1, 3 en 4 

Het verhaal van de bloemen 
De liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd is roze. Het 
licht van pasen breekt even door het paars van inkeer en soberheid heen. 

Schriftlezing: Johannes 2: 13-22 (Jezus in de tempel)  

Lied: 187 ‘Runderen, schapen en duiven te koop’ 

Uitleg en verkondiging 

Lied: 999 ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’  

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie: Kerk in Actie - ondersteuning diaconaat in arme regio’s 
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen en 
Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede 
gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig 
werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren 
op te vangen. 
Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee 
samenhangen met initiatieven als voedselbanken en 
kledinginzamelingsacties. Met uw bijdrage aan de collecte 
ondersteunt u deze diaconale initiatieven. Van harte aanbevolen. U kunt uw gift 
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overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. armoede in 
Nederland. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
2e collecte kerk: 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 over een lied 

Dankgebed en Voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ beantwoord met:  ‘lied 368a ‘Houd mij in leven’  

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: 126a ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’ 

Zegen beaamd door ons allen:  Amen  

Orgelspel: Fuga in F-Dur van Josef Seger(1716-1782) 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

Ruurd van der Weg 
Han Jongeneel 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Corine Sloots 
Tonneke van der Mede 
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Henk van der Meulen 

https://tikkie.me/pay/PGAB/6N5zYDk13Jvte6zi17cBT8
https://tikkie.me/pay/PGAB/6N5zYDk13Jvte6zi17cBT8
https://tikkie.me/pay/PGAB/x7AJaahtF8qKPjGAcaWPtp
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