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 ZONDAG VAN PASEN 

18 April 2021 
 

 

INTREDE 

Orgelspel:  Jesu, meine Freude van Johann Ludwig Krebs (1713-1780)  

Welkom  

Intochtslied (staande): NLB 81: 1, 2, 4  (door de zanggroep) 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de Naam die Heilig is en Hoogverheven, 
g:     Naam boven al onze namen. 
o:     Die ons plaatst in de ruimte en de tijd van deze aarde. 
g:     Die ons kent, beter dan wij onszelf. 
o:     En die ons draagt tot aan het einde en daaraan voorbij. 
         Zijn trouw is eeuwig. 
g:      Amen. 

Vervolg intochtslied: NLB 81: 7, 8, 9 (door de zanggroep; daarna gaat de 
gemeente zitten) 

Kyriegebed  
Glorialied: NLB 305 (door de zanggroep) 
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HET WOORD 

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

Verhaal en lied met de kinderen  

lied EL 262 Uw woord is een lamp voor mijn voet… (op de beamer) 

Het verhaal van de bloemen 
De leerlingen worden uitgenodigd voor de maaltijd. Door het werk van de 
Geest herkennen zij Jezus bij het uitdelen van brood en vis. Het rood verwijst 
naar de Geest. 

Eerste lezing: Jona 1,9—2,1 

Lied: NLB 644: 1, 2 (door de zanggroep) 

Tweede lezing: Johannes 21,1—14 

Lied: NLB 644: 3, 4, 5 (door de zanggroep) 

Uitleg en verkondiging 

lied:  NLB 897 'Rusteloos ben ik' (door de zanggroep) 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie: Het Wereldhuis: 

Een plek voor ongedocumenteerde migranten: ‘Ik kom uit Niger en ben 
onderwijzer. Ik kwam naar Amsterdam om snel een fortuin verdienen om in 
Niger een eigen school te stichten. Het leven in Amsterdam bleek niet zo 
makkelijk. De eerste twee jaren waren verschrikkelijk, ik kon niet eens mijn 
eten betalen. Nu werk ik als hulp in de huishouding. 
Met het geld dat ik verdien kan ik net rondkomen. Ik 
kan geen geld sparen en dus niet naar Niger terug. 
Mijn familie en vrienden verstoten mij als ik met 
lege handen thuis kom.’   
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Wereldhuis. 
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 

 2e collecte kerk: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente  
Vandaag vragen wij u aandacht voor de kinderkerk, kindernevendienst, 
tienerdienst en 12+dienst. Met allerlei materialen en activiteiten worden 
kinderen en jongeren geholpen bij het ontdekken van de waarde van het 
geloof in hun leven. De opbrengst van deze collecte is 
onder andere bestemd ter ondersteuning en 
ontwikkeling van deze activiteiten. Draagt u hieraan 
bij?    
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk.   
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:NLB 368f 
  “God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja” 

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: NLB 650: 1, 2, 6, 7  (door de zanggroep) 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 

Orgelspel: Final uit sonate over "Sollt' ich meinem Gott nicht singen?" van 
Samuel de Lange (1811-1881)  

https://tikkie.me/pay/PGAB/m5sZKxe7tcfVqYeMF6XJdw
https://tikkie.me/pay/PGAB/m5sZKxe7tcfVqYeMF6XJdw
https://tikkie.me/pay/PGAB/nWFoeLponXx4mrwP2wX2SX
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
deurontvangst: 

 plaatsaanwijzer: 
kopiëren: 

lay-out orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

ds. Arie Jan van der Bom 
Mareke Kniep 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Aletta Dijkhuis 
Tonneke van der Mede-de Rooij 
Gerrie Mulder 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Henk van der Meulen en Timo Omta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

