
 

 
 

 
 
 
 
 
 

EERSTE ZONDAG NA TRINITATIS 
6 juni 2021 

 
INTREDE 

Orgelspel: Fantasia in a (echo-fantasie) 
  van Jan Pieterszn. Sweelinck (1562-1621) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 333 Kom, Geest van God (door de zanggroep) 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o: Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o: Wees Gij ons licht en ons heil 
g:  Spreek uw woord tot ons hart 
o: Kom in ons midden 
g:  Amen. 

Vervolg intochtslied: 333 Kom, Geest van God (door de zanggroep) 
(de gemeente gaat zitten) 

Woorden bij het begin 

Kyriegebed  

Glorialied: 880 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom (door de zanggroep)  
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HET WOORD 

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

Lied: 701 Zij zit als een vogel (door de zanggroep) 

Gesprek en lied met de kinderen (op de beamer) 
Lied: 806: 1 en 3 Zomaar te gaan (door de zanggroep en de kinderen) 

Het verhaal van de bloemen: 
Rood is de kleur van de liefde. Wit is symbool van vreugde en geloof. Blauw 
staat voor trouw en goedheid. Geel is symbool van vriendelijkheid en vrede 
(in tegenstelling met haat en nijd). Roze staat voor geduld en 
zachtmoedigheid, paars voor zelfbeheersing. 

Bij de bijbellezingen... 

Eerste lezing: Genesis 5: 21 – 24  
uit de NBV (door lector) 

Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 
Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar,  
in nauwe verbondenheid met God.  
Hij verwekte zonen en dochters.  
In totaal leefde hij 365 jaar.  
Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God;  
aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. 

uit de NBG (door voorganger) 
Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 
En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had,  
driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 
Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. 
En Henoch wandelde met God,  
en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. 

Zanggroep zingt: 961 Niemand leeft voor zichzelf  

Tweede lezing: Galaten 5: 16, 19 - 22 
uit de NBV (door lector) 

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest 
dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 
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Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: 
ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,, afgoderij en toverij,  
vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,  
afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. 
Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen 
overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,  
geduld en vriendlijkheid en goedheid, geloof, zachtmedigheid en 
zelfbeheersing. 

uit de NBG (door voorganger) 
Dit bedoel ik: wandelt door de Geest  
en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 
Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede,  
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. 

Lied: 841: 1 Wat zijn de goede vruchten (door de zanggroep) 

Ter bemoediging 

Lied: 822 Wij trekken steeds verder, voetje voor voet (door de zanggroep) 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Kerk in Actie : Oeganda - kwetsbare vrouwen en 
kinderen sterk maken  

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, 
ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in 
Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze 
hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere 
landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer 
verdienen. En door het bespreken van hun problemen 
staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden 
kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Oeganda.  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/4fp4atkg3rs9J4phPNhyzm
https://tikkie.me/pay/PGAB/4fp4atkg3rs9J4phPNhyzm
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2e inzameling kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk 
en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en 
die al delend mogen geven. Daar zetten we ons voor in, samen met u. Ook in 
deze coronatijd. Door om te zien naar elkaar en naar 
onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan 
deze collecte. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 
link voor de 2e collecte.  

De organist improviseert over een lied  

Gebed bij Galaten 5: 22 
v: Soms kunnen wij elkaar niet luchten of zien. 
g: Wij bidden: geef ons liefde. 

v: Soms zitten we in de put of vliegen we tegen de muren op. 
g: Wij bidden: geef ons vreugde. 

v: Soms maken we ruzie en verklaren we elkaar de oorlog. 
g: Wij bidden: geef ons vrede. 

v: Soms zijn we kortaangebonden, drammerig of driftig. 
g: Wij bidden: maak ons geduldig. 

v: Soms zijn we nors, niet erg gastvrij of zelfs vijandig. 
g: Wij bidden: geef ons vriendelijkheid. 

v: Soms zitten wij fout en denken wij slecht over een ander. 
g: Wij bidden: geef ons goedheid. 

v: Soms komen we niet na wat we beloofden en laten we elkaar in de steek. 
g: Wij bidden: maak ons trouw. 

v: Soms zijn we hardleers, hardvochtig, of hardnekkig. 
g:  Wij bidden: maak ons zachtmoedig. 

v: Soms zijn we onvoorzichtig en hebben onszelf niet in de hand. 
g: Wij bidden: geef ons zelfbeheersing. 

Voorbeden, stil gebed, afgesloten met  

https://tikkie.me/pay/PGAB/8gJBJa5CqKkptTAXxJEjN6


 

5 

Lied: 835 Jezus, ga ons voor (door de zanggroep) 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 419 Wonen overal nergens thuis (door de zanggroep) 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 

Orgelspel: Praeludium und Fuga in B-Dur (BWV 560)  
 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte: 

deurontvangst en plaatsaanwijzer: 
lay-out orde van dienst: 

kopiëren orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

Arianne Geudeke 
Mareke Kniep 
Cor Omta 
Henk Trommel 
Marleen Jongeneel 
Paula Rose 
Anita Pfauth 
Ineke Norel en Annemie van Hamel 
Marleen Oostlander 
Riekus en Ria Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Henk van der Meulen en Thomas Dekhuijzen 
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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 

 

Geef via de Givt-app: Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/

