
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ZONDAG VAN DE DRIEVULDIGHEID - TRINITATIS 
30 mei 2021 

INTREDE 
 

Orgelspel: Allein Gott in der Höh sei Ehr van Jan Pieterszn. Sweelinck (1562-1621) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): Lied 706  vers 1 en 2 ‘Dans mee met Vader, Zoon en 
Geest’ 

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

o: Die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen, 
g: zegen ons ook met uw licht! 
o: Donker is de wereld,  

duister vaak ons eigen hart, 
daarom zoeken wij 
het licht van uw ogen 

g. zegen ook ons met uw licht! 
o. Bij uw licht zien wij elkaar: 

mensen van uw welbehagen. 
Houd uw gezicht 
voor ons niet verborgen. 

g. zegen ons ook met uw licht! 
 Amen.     (de gemeente gaat zitten) 



 

2 

Vervolg intochtslied 706  vers 3 en 4 

Kyriegebed 

Glorialied 304  ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 

 

HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met U, 
a. Zijn Geest is in ons midden. 
 
Gesprek en lied met de kinderen: 

 ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ (ANIII,19) 

Het verhaal van de bloemen. Boeketjes van drie bloemen en drietallig blad door 
een driehoek met elkaar verbonden. 

Eerste lezing:  Deuteronomium 6:17-25 
 
Lied: 78 vers 1 en 2  ‘Mijn volk, ik ga geheimen openleggen’ 
 
Tweede lezing:  Johannes 3: 1-16 
 
Lied:  686 vers 1 en 3  ‘De Geest des Heren heeft’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 346 vers 1 t/m 5  ‘Roept God een mens tot leven’ 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie. Kerk als thuisplek voor jongeren. Kinderen en jongeren 

hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die 
dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge 
gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. 
Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die 
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eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar 
jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en 
waar hun aanwezigheid en talenten impact 
hebben.  

     -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v.Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. kerk als thuisplek. 

     -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 

     -of na de dienst in een mandje bij de uitgang  
2e rondgang kerk:  Raad van Kerken: Een pelgrimage van gerechtigheid en 

vrede. In de Raad van Kerken in Nederland werken achttien kerken officieel 
samen. Op de agenda van de Raad staan zowel theologische als 
maatschappelijke onderwerpen. Deskundigen vanuit de lidkerken en 
daarbuiten dragen bij aan de oecumenische dialoog hierover. De Raad 
onderhoudt relaties met vele kerken wereldwijd, 
maar ook met vertegenwoordigers van andere 
religies, met overheden, politieke partijen en tal van 
maatschappelijke organisaties. De opbrengst van 
deze collecte wordt gebruikt om de pelgrimage van 
gerechtigheid en vrede te blijven bewandelen.  

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

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

     - of na de dienst in een mandje bij de uitgang 
De organist improviseert over een lied 

 
Dankgebed en voorbeden 
Na ‘…zo bidden wij samen…’volgt Lied 368g   ‘Adem van God,                        

vernieuw ons bestaan’ 
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/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
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ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied: 305  ‘Alle eer en alle glorie’ 

Zegen beaamd met gesproken Amen 
 

 
Orgelspel: Allein Gott in der Höh' sei Ehr (BWV 711) van Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

 
  

Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling:  

diaken: 
collecteren: 

organist: 
zang: 

lector: 
kinderdienst: 

ontvangst deur, plaatsaanwijzer: 
lay out Orde van Dienst  

kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

Ds. Sytze de Vries 
Antoinette Kamsteeg 
Marijke van der Meulen 
Timo Omta 
Henk Trommel 
4 gemeenteleden 
Lamkje Sminia 
Corine Sloots 
Tonneke vd Mede, Mathilde van Leeuwen 
Marijke Dortland 
Tine de Lange en Leni Kieft 
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

