
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

2E ZONDAG NA TRINITATIS 
13 juni 2021 

 
INTREDE 

Orgelspel:   ‘Praeludium in F – Dur’ van Carl Czerny (1791-1857) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): Lied 84  vers 1 en 2  ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed  Lied 291d 
o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o: Hoor ons aan, eeuwige God, 
g: Hoor naar ons bidden! 
o: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, 
g. blijf ons niet verborgen! 
o. Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 
g. Gij, Heer, vergeef ons! 
o. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 
g. Geef ons Uw genade! 
o. breng ons in het reine met U en met elkaar. 
g. Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. 
 Amen.     (de gemeente gaat zitten) 

Vervolg: intochtslied 84  vers 3 en 5 

Kyriegebed 

Kyrie- en Gloriahymne: Lied 299e   ‘U alle eer’ 
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HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met U, 
a. Zijn Geest is in ons midden. 

Gesprek en lied 935 met de kinderen: ‘Je hoeft niet bang te zijn’  

Het verhaal van de bloemen.Chaos is verbeeld met dorre takken, wrakhout en 
riet. In contrast daarmee een rustpunt van een bloem gedragen door een 
groot blad. De kromme tak versterkt de tegenkracht die van Jezus uitgaat. 

Eerste lezing:  Job 30, 15–26; 38,1 

Lied: 942  vers 1  ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’ 

Tweede lezing:  Psalm 107, 17–32 

Lied:  942  vers 2 

Derde lezing:  Marcus 4, 35–41 

Lied: 942  vers 3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 848  ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 
 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie. Kerk in Actie: Noodhulp – Opvang gestrande 

vluchtelingen. Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op 
de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog 
of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden 
mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije  op de Griekse 
eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een 
moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen 
opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.   



 

3 

-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Lesbos. U kunt ook direct 
een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 

2e rondgang kerk:  Missionair werk: Kerk voor het 
dorp. De Dorpskerkenbeweging van de 
Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een 
platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun omgeving. Dat 
veel kerken krimpen betekent niet dat zij niet 
zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die 
bijvoorbeeld van hun kerk een 'huiskamer van het 
dorp' maken, dorpsactiviteiten organiseren of 
deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de 
Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren 
kleine gemeenten elkaar. 
 -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. missionair werk.  
-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 
collecte. 
-Of 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/ 

     - 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 368f :  

‘God van leven en licht, maak  alles nieuw. Hallelulja’ 
 
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/4fp4atkg3rs9J4phPNhyzm
https://tikkie.me/pay/PGAB/4fp4atkg3rs9J4phPNhyzm
https://tikkie.me/pay/PGAB/8gJBJa5CqKkptTAXxJEjN6
https://tikkie.me/pay/PGAB/8gJBJa5CqKkptTAXxJEjN6
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied: 352  verzen 1, 2, 5 en 7  ‘Jezus, meester aller dingen’ 

 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

 
Orgelspel: ‘Praeludium & Fuga in a – moll’ (BWV 559) 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. Arie Jan van der Bom 
Han Jongeneel 
Lamkje Sminia 
Heleen Bakker 
Henk Trommel 
4 gemeentezangers 
Benjamin Omta 
Jelte Katsma 
Ria Kok-v Hall, Gepke de Bruijn 
Marijke van Reedt Dortland 
Tine de Lange en Leni Kieft 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen 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

