
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 

 MAALTIJD VAN DE HEER 

16 mei 2021, 10:00uur 

INTREDE 
 

Orgelspel: ‘Gott der Vater wohn uns bei‘  van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 
 
Welkom door de ouderling 
 
Intochtslied (staande): Lied 215  vers 1 en 2 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
o:  God, wij vragen u: zoek ons op als wij u niet meer kunnen vinden, 

houd ons vast als wij u hebben losgelaten,  
g:  laat ons merken dat u bij ons bent en ons draagt, 
 Amen  
 
Zingen: Lied 215   vers 3   (de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed (door diaken van dienst) 
d: ….   na: daarom roepen wij tot u .. zingt de zanggroep Lied 301c  

      ‘Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison'  
 
Glorialied: Lied 652  vers 1 en 2 



 

2 

HET WOORD 
 

Zondagsgebed 
v.   De Heer zij met u. 
a.   Zijn Geest is in ons midden. 
 
Gesprek met de kinderen  en Lied 935  ‘je hoeft niet bang te zijn’ 
 
Het verhaal van de bloemen. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt 

ook wel weeskind of wezenzondag genoemd. Het is de herinnering aan de 
belofte van Jezus dat hij Gods Geest zal sturen. Rode rozen in de wolk van 
Hemelvaart symboliseren de liefde van God voor ons. Liefde die ook 
zichtbaar is in de gaven van brood en wijn. 

 

Bijbellezing: Romeinen 8:26-30 (Bijbel in Gewone Taal, door lector) 
6De heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke 
bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten 
bidden. Maar de heilige Geest zelf bidt voor ons, beter dan een mens het ooit 
zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen. 
27God weet hoe wij van binnen zijn. Hij weet wat de Geest hem namens ons 
vraagt. Want het is zijn eigen Geest die voor ons bidt. 28God zorgt ervoor dat al 
ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding. Dat is zeker, 
want God houdt van ons. 
God heeft ons uitgekozen volgens zijn plan. 29Hij kende ons al voordat we er 
waren. En hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. 
God zal ons een volmaakt lichaam geven. Een lichaam zoals dat van zijn Zoon, 
die lijkt op God zelf. Dan zullen wij broers en zussen zijn van Christus, de enige 
Zoon van God. 30Want God heeft ons uitgekozen om te gaan geloven. En omdat 
we geloven, ziet hij ons als goede mensen. En omdat hij ons als goede mensen 
ziet, geeft hij ons het eeuwige leven. 
 
 
Zingen: Lied 675  vers 1  en 2 
 
Uitleg en verkondiging 

Zingen: Lied 848  vers 1, 2, 4 en 5 
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GAVEN EN GEBEDEN 
 

(Mededelingen) 
Aankondiging collectedoelen  
1e rondgang diaconie: Stap Verder in Amsterdam Zuidoost. In het stadsdeel 

Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. Het 
diaconaal oecumenisch centrum Stap Verder heeft speciale aandacht voor de 
nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder geldige papieren. Stap 
Verder heeft sociale en juridische spreekuren, verwijst mensen door naar 
instanties, biedt laagdrempelige taallessen en biedt vrouwen naailessen om in 
hun eigen inkomen te voorzien. Medewerkers van Dokters van de 
Wereld verzorgen een medisch spreekuur. Afgelopen jaar is het 
bezoekersaantal verdubbeld en werken we met het Rode Kruis samen om ook 
voedsel vouchers uit te delen en met Stichting Leergeld 
om laptops aan kinderen te verstrekken. Kortom: een 
plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present 
zijn voor mensen die nergens anders terecht kunnen. 
Helpt u mee?  
-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder.  
-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 
-Bij het weggaan staan achterin 2 mandjes voor beide collecten 

2e rondgang kerk: Het Nederlands Bijbelgenootschap 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij in binnen- 
en buitenland. Dat doet men door de Bijbel te vertalen in begrijpelijke en 
moderne taal, de Bijbel beschikbaar te stellen, uitleg 
en achtergronden over de Bijbel te geven en mensen 
de relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Daarom 
vandaag een collecte voor het NBG. Van harte 
aanbevolen!  
-U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. NBG. 
 -U kunt ook direct een bedrag(online) overmaken met de link voor 
de2ecollecte. 

Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd 

https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
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Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met lied 368f:  

‘God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluia’ 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 
Zingen Lied 975  vers 1, 2 en 4 
 
TAFELGEBED 
 
v: Goede God, 

wij zijn blij 
en wij danken U 
dat wij bij U mogen komen 

g: Gezegend is uw naam 
v: U hebt ons lief 

en schenkt ons deze aarde. 
g: Gezegend is uw naam. 
v: U hebt ons lief 

en schenkt ons uw zoon Jezus. 
g: Gezegend is uw naam. 
v: daarom danken wij u 

 en zingen met alle engelen: 
 
Zingen: Lied 405  vers 1 
 
v: Wij danken U, goede God, 

om Jezus, uw lieve Zoon. 
Hij is een vriend van mensen. 
Wie hem nodig heeft, die helpt Hij. 
Voor ons is Hij alles 
wat wij zullen zijn. 
Hij heeft ons zijn Geest gegeven 
om te leven als uw kinderen 
 
Daarom danken wij U 
en zingen met iedereen samen: 
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Zingen: Lied 405  vers 4 
 
v: Gezegend is Jezus 

die gekomen is in Uw naam. 
Want hij heeft in de nacht, 
dat hij werd overgeleverd, 
het brood genomen. 
Hij dankte U, 
brak het brood in stukken, 
deelde het uit aan zijn leerlingen en zei: 
‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. 
Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.’ 

 
- eten van het brood 
- stilte 
  
Zingen:  Lied 389  vers 1 
 
v: Na het eten nam Jezus een beker wijn. 

Hij dankte U, 
gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
‘Mijn bloed zal vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft 
God beloofd. Deze beker is daarvan het teken. Drink steeds opnieuw uit deze 
beker om aan mij te blijven denken.’ 

 
- drinken van de wijn 
- stilte  
 
Zingen: Lied 389 vers 2, 3 en 4 
 
Dankgebed 
Als dankgebed bidden wij het Onze Vader: 
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. 
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ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied: Lied 418 vers 1, 2 en 4  ‘God, schenk ons de kracht’ 
 
Zegen  beaamd met gesproken Amen 
 

Orgelspel: ‘Allegro uit Triosonate V’ (BWV 529) van Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 

 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
organist: 

lector: 
leiding kinderen: 

deurontvangst/plaatsaanwijzer: 
collecteren: 

lay-out orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid- en beeldtechniek: 

ds.Mirjam Buitenwerf 
Anita Winter 
Lamkje Sminia 
Henk Trommel 
Paula Rose 
Jelte Katsma 
Ria Kok-van Hall /Gepke de Bruijn 
Lena de Man 
Marijke van Reedt Dortland 
Riekus Kok en Ria Kok-van Hall 
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

