
 
 

 
 

 
 
 
 

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN 
11 April 2021 

 
INTREDE 

Orgelspel:  Jesu, meine Zuversicht (melodie lied 641)  
van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

Welkom  

Intochtslied (staande): Psalm 133: 1 (door de zanggroep) 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:    Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o:    en die op de aarde de mens schiep, om op Hem te lijken: 
g:    mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, als zussen en broers. 
o:    want het is niet goed dat de mens alleen is. Daarom bidden wij:  
  Barmhartige God, Gij die omziet naar uw volk, en zoekt wat verloren is  
  geraakt, Gij die bevrijdt, die in duisternis gevangen zit, wij komen tot U 
g:      Zie ons aan zoals wij zijn: zo vol van onszelf, met de last van het   
  verleden op onze schouders. 
o: (stilte) 
 Vergeef ons, Vader, en maak ons tot uw kinderen, vol van genade. 
 Open ons, naar U, naar elkaar, en naar Uw toekomst  
 – in de Naam van uw  Zoon: 
g.     Amen. 

Vervolg intochtslied:  Psalm 133: 2 en 3 (door de zanggroep)  
(de gemeente gaat zitten)   
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Kyriegebed       

Glorialied:  870: 1 en 8  (door de zanggroep) 

HET WOORD 

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

Verhaal en lied met de kinderen:  
lied:  De Heer is waarlijk opgestaan: 1-4, 7 (kinderlied op de beamer) 

Het verhaal van de bloemen 
Bloemen die bloeien voordat er blad aan de plant zit noemt men 
naaktbloeiers. In het bloemstuk Magnolia. Eenzaamheid en ontmoeting is 
verbeeld met een apart staande bloem en een blad dat er beschermend 
overheen buigt. Blad van de gatenplant is verdeeld en toch een eenheid. 
Twee bloemen die elkaar aanraken verbeelden verbinding en verzoening.  

Eerste lezing: Genesis 3:1-12 

Lied: 686: 1 (door de zanggroep) 

Tweede lezing: Johannes 20:11-23 

Lied: 686: 2 (door de zanggroep) 

Uitleg en verkondiging 

Lied: 686: 3 (door de zanggroep) 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Wijkdoel: Stichting De Vrolijkheid     

Stichting de Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 
kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en 
met kinderen en jongeren en hun ouders in 
Nederlandse asielzoekerscentra. De asielprocedure 
is een tijd van wachten en spanning. Sommige 
vriendjes mogen blijven, krijgen een status en 
verhuizen naar een gemeente; andere vriendjes 
worden uitgezet. In de workshops van de Vrolijkheid 
kunnen deze jonge mensen hun ervaringen 
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verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen.  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. De 
Vrolijkheid.  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 

 
2e rondgang kerk: Communicatie in onze gemeente 

In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 
activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de mensen brengen. 
Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is internet een belangrijke 
plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. 
Maar ook op andere manieren willen we met de 
mensen om ons heen communiceren. Met de 
opbrengst van deze collecte wordt onder andere het 
onderhouden van de websites betaald. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. communicatie. 
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…’ 368e (door de zanggroep) 

“God in de hemelen, zie naar uw mensen, 
  wijs ons de weg van het 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. 

  

https://tikkie.me/pay/PGAB/m5sZKxe7tcfVqYeMF6XJdw
https://tikkie.me/pay/PGAB/m5sZKxe7tcfVqYeMF6XJdw
https://tikkie.me/pay/PGAB/nWFoeLponXx4mrwP2wX2SX
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied  974: 1, 2 en 5 (door de zanggroep) 3 en 4 (samen hardop uitgesproken)  

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 
 
 

Orgelspel: Fuga in D - Dur (BWV 532) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger:  

ouderling: 
diaken: 

organist: 
lector: 

leiding kinderen: 
tienerdienst: 

deurontvangst en plaatsaanwijzer: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

ds. Coen Constandse, Bunnik 
Han Jongeneel 
Lamkje Sminia 
Henk Trommel 
Flip Brink 
Corine Sloots 
Anko Verburg en  Saskia Streefkerk 
Ria Kok van Hall en Anne-Mieke Steensma 
Riekus en Ria Kok-van Hall en Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en 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:              vacant 
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 
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:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

