
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ZONDAG JUBILATE 
25 april 2021 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: 'Sei Lob und Ehr dem höchtsten Gut‘ (melodie 966) van Johann 

Ludwig Krebs (1713-1780) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): Psalm 66  vers 1 en 3  ‘Breek aarde uit in jubelzangen’ 

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

o: Uw naam maken wij groot 
g: U die God bent als geen ander 
o: opgestane, levende Heer 
g: Amen.  

(de gemeente gaat zitten) 

Inleiding 

Kyriegebed: Lied 301 k 

Glorialied 652  ‘Zing jubilate voor de Heer’ 
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HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met U, 
a. Zijn Geest is in ons midden. 
 
Gesprek/verhaal en lied 98 b met de kinderen ‘Alles op aarde zing Gods eer’ 
 

Het verhaal van de bloemen. Het fluitenkruid en de klokvormige bloemen in het 
voorjaarsboeket verwijzen naar zondag Jubilate. 

Eerste lezing: Genesis 2: 4-7 

Lied 825:  vers 3  ‘De wereld is van Hem vervuld’ 

Tweede lezing: 1 Korinthe 15: 35-49 

Lied 625  ‘Groen ontluikt de aarde’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 976  ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’ 
 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie. KiA Binnenlands diaconaat: vrolijkheid in 

asielzoekerscentra. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is 
jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de 
rug. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het 
instrument om hun verhalen vorm te geven. De Vrolijkheid - voluit de 
Nationale Stichting ter Bevordering van 
Vrolijkheid realiseert hiervoor wekelijks meer dan 
100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s.  

     -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. 
-of baargeld na de dienst in een mandje bij de uitgang  

https://tikkie.me/pay/PGAB/m5sZKxe7tcfVqYeMF6XJdw
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2e rondgang kerk:  Wijkwerk. Eredienst & pastoraat  in onze gemeente. Jezus 
stelde niet de wetten en de regels, maar de liefde centraal. Omzien naar 
elkaar blijft actueel zolang er mensen zijn. Samen met onze pastores spreekt 
Jezus ons daar persoonlijk op aan. Elke dag opnieuw, ook in de huidige tijd. 
Uw bijdrage wordt besteed om pastores daarbij 
te helpen.  

     - U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
pastoraat.  

     - U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met de link voor de 2e collecte. 

 -of baargeld na da dienst in een mandje bij de uitgang 
 

De organist improviseert over een lied 
 
 
 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘…zo bidden wij samen…’volgt Lied 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: 659  ‘Kondig het jubelend aan’ 

Zegen beaamd met gesproken Amen 
 

 
Orgelspel: Toccata in d-moll ("Dorische" - BWV 538) van Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

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

voorganger: 
ouderling:  

diaken: 
collecteren: 

organist: 
zang: 

lector: 
kinderdienst: 

ontvangst deur, plaatsaanwijzer: 
lay out/ kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

Ds. Werner Pieterse 
Antoinette Kamsteeg 
Marijke van der Meulen 
Semaria Worede 
Henk Trommel 
4 gemeenteleden 
Josje Dijkstra 
Jellie Snijders 
Ineke Norel, Gepke de Bruijn 
Marijke Dortland, Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en 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:         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 
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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