
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

WITTE DONDERDAG 
MET VIERING HEILIG AVONDMAAL 

01 april 2021 
We nemen plaats op aanwijzing van de plaatsaanwijzers 

 

Orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

INTROITUS 

Lied 564b  ‘Wij roemen het kruis’ 

Gebed van de Dag  
Voor Hij de dood inging, God,  
heeft Hij – Jezus -  uw lieve Zoon, 
door het delen van brood en wijn 
zijn mensen deelgenoot gemaakt 
van zijn overgave aan U 
en zijn verbondenheid met ons.  
Laat ons in dit geheim  
steeds opnieuw een bron vinden 
van liefde en leven in overvloed, Amen.  
    
Lied: Psalm 67  ‘God zij ons gunstig en genadig’ 
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Het verhaal van de bloemen.Vele graankorrels vermalen tot één brood. Vele 
druiven samengeperst in één beker. Brood en wijn om te delen: een nieuw 
verbond. 
Overgenomen uit: Brugge- Bloemen geven zin. Uitg. Lannoo/ Kok, Tielt/ Utrecht.2002 

 

Eerste lezing: Jesaja 25: 6 t/m 9 

Lied: 762: 1,2,3, en 4  ’De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’ 
 
Tweede Lezing: Lucas 22: 14 t/m 20 
 
Lied: 569  ‘Toen Jezus wist…’ 
 
Overdenking -Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten.. 

   -Ik zal geen pesachmaal meer eten voor de vervulling in het  
     Koninkrijk van God. 

Lied:  451: 1, 2, en 4  ‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen  
 

 DIENST DER GAVEN 
 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie: De Rudolphstichting zet zich in voor kwetsbare kinderen, 
die na verwaarlozing, mishandeling en misbruik uithuisgeplaatst zijn. De 
Rudolphstichting zorgt ervoor dat kinderen en jongeren de ruimte en de kans 
krijgen om op te groeien in de geborgenheid van een gezin en in een 
stimulerende leer- en leefomgeving. De 
Rudolphstichting doet haar werk en haar projecten in 
en vanuit het Jeugddorp De Glind. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Rudolphstichting.  
-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
de link voor de 1e collecte.  
-Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele 
telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-
b.nl/home/givt-app/ 
- Of in klinkende munt na afloop van de dienst in een mandje bij de uitgang.                                  

https://tikkie.me/pay/PGAB/6N5zYDk13Jvte6zi17cBT8
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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2e collecte kerk: Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente.  
Hoewel het spannend blijft wanneer we in groepsverband weer mogen 
samenkomen, hopen we zo snel mogelijk een nieuw 
inspirerend aanbod ‘Leren en bezinnen’ samen te 
stellen. Een afwisselend programma voor alle 
gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen en 
Buitenveldert. U kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. leren.  
-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 
collecte .  
-Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/  
-of in klinkende munt na afloop van de dienst in een mandje bij de uitgang.  

 De organist improviseert over een lied 
 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 

(ouderling, voorganger en diaken achter de tafel) 

TAFELGEBED 
Heer, onze God,  

wij brengen U dank in onze gaven,  

in brood en wijn.  

Maak ons deze avond tot deelgenoten van uw Zoon,  

die zich ten einde toe ten dienste heeft gesteld van al uw mensen.  

Ja, wij danken en prijzen u God om Hem, om Jezus de Gezalfde.  

Toen de mensen niet meer naar hem wilden luisteren, hem wilden doden, ging 

hij eerst met zijn vrienden aan tafel. Onder het eten zei hij: dat één van hen hem 

zou uitleveren. Ontsteld riepen ze: Ik toch niet, ik toch niet, Heer? Hij 

antwoordde: hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij 

uitleveren. Toen zei Judas: Ik ben het toch niet rabbi? En Jezus antwoordde: Jij 

zegt het.  

https://tikkie.me/pay/PGAB/x7AJaahtF8qKPjGAcaWPtp
https://tikkie.me/pay/PGAB/x7AJaahtF8qKPjGAcaWPtp
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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En zo zou het gaan.  

Maar Hij zei ook: ik geef jullie dit ritueel, houdt dit in ere. Noem mijn naam, dan 

ben ik erbij, in jullie hart, in jullie hoofd, in jullie handen:  

als je je brood breekt en deelt, en ook je wijn.  

En zo mogen wij hier nog steeds met hem maaltijd houden.  

Een heilige, bijzondere maaltijd voor ieder, die op hem vertrouwt, hem liefheeft.  

Voor ieder die houvast zoekt in zijn woorden, zijn verhalen.  

Houvast te midden van je eigen leven, in de wereld waarin je stuurloos rond 

kunt drijven, rusteloos dwalen, zo veel hebt te vragen.  

Brood en wijn, vrucht van de wijnstok voor iedereen:  

om niet te vergeten hoe Jezus was met de mensen, hoe hij kinderen en zieken, 

jong en oud, ieder die bíj hem kwam  de handen oplegde.  

Kracht ging uit van die aanraking, van zijn woorden en zijn gebed. 

Onze Vader 

Vredeswens “Mijn vrede geef ik jullie” zei Jezus ook.  

Zijn vrede voor mensen samen, om te ontvangen en door te geven.          

Laten we dat doen: in gedachten, en met spirituele kracht vanuit de 

binnenkamer van ons hart. (terwijl het volgende  lied wordt gezongen) 

Lied 390: 1, 2, 3, 4, 5    Het brood in de aarde gevonden 

INZETTING  en  COMMUNIE  

- Het brood dat wij breken is verbondenheid met de Heer Jezus Christus. 

Neem en eet, gedenk en geloof dat de Heer zich heeft gegeven  

tot verzoening van al onze zonden. 

      (Communie: Wij eten nu het brood …) 

- De beker der dankzegging waarover wij de zegen uitspreken is 

verbondenheid met de Heer Jezus Christus.  

Neem die en drink daarvan, gedenk en geloof dat de Heer zich heeft 

gegeven tot een volkomen Vernieuwing van heel ons leven 

       (Communie: Wij drinken nu van de ‘wijn’ …) 

 Lied 762: 5 en 6     ‘En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood’ 
(De kaarsen op tafel worden gedoofd en de avondmaal-elementen worden 
afgedekt) 
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Dank en Avondgebed  
God van liefde, Gij hebt ons gevoed met uw gaven: 
het brood uit de hemel 
en de ‘wijn’ van het Koninkrijk.  
Wij danken u  … en bidden u:   
Heer, blijf bij ons 
want het is avond en de nacht zal komen.  
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
aan de avond van de dag,  
aan de avond van het leven.  
aan de avond van de wereld.  
Blijf bij ons  
met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament.  
Blijf bij ons en bij uw ganse wereld,  
wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood.  
Blijf bij ons  
in leven en in sterven 
in tijd en eeuwigheid,   Amen.  
 
( de dienst eindigt in stilte  …….    )   
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Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

organist: 
zang: 

lector: 
diaken:  

deurontvangst/plaatsaanwijzen: 
collecteren: 

lay out/ kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds. Fokko Omta 
Antoinette Kamsteeg 
Henk Trommel 
Zanggroep 4 gemeenteleden 
Paula Rose 
Herma Hemminga 
Ineke Norel, Annemie van Hamel 
Anita Pfauth 
Marijke Dortland, Ruud en Ank van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries,Timo Omta,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: 06 - 2112 4567; contact@kruiskerk-amstelveen.nl 

wijkpredikant: vacant  
ambulant predikant: ds. Fokko Omta, 06-30346050; f.omta@protestantsekerk.nl 
scriba wijkkerkenraad: H.van der Meulen 06-55174089 scriba@kruiskerk-
amstelveen.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 – 2112 45 67 of via de mail: 
mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl  
 

 
 


