
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

EERSTE ZONDAG VAN DE ZOMER 
THEMA 

  VERTROUWEN: STEVIG IN JE SCHOENEN STAAN 

20 juni 2021 

 
INTREDE 

Orgelspel  

Welkom 

De gemeente gaat staan 
Beginlied:  288 ‘Goede morgen, welkom allemaal’  

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

o: U roept ons: jong en oud bijeen 
hoor ons als wij roepen tot u. 

g: U spreekt tot ons in de verhalen. 
 Help ons begrijpen wat u van ons vraagt. 
o: U kijkt naar ons met dezelfde verwachting, 
 als wij uitzien naar u: 
g. zegen ons met het licht van uw ogen. 
 Amen.      

Lied 288 - herhaling  (waarna de gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed       
Fl. :   Om uw wereld, mensen, dieren 

       heel uw schepping, alle nood 
       om het lijden en de dood 
       roepen wij tot U:  ALLEN zeggen: Heer ontferm u. 
 

R:    voor degenen die hun land moeten ontvluchten 
     Niemand wil ze hebben,  hun leven loopt gevaar.  
     van ouders en  van kinderen.  
   Voor hen roepen wij:   ALLEN:  Heer ontferm u.   
 
Fa: Voor jongeren in eigen land,  
        die grote moeite hebben op school,  
       en dan soms verkeerde dingen doen: 
       dat zij de goede weg terugvinden. 
       voor hen roepen wij:  ALLEN:  Heer ontferm u. 
 
Fl: Voor ouderen in eigen land,  
        die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen,  
        afhankelijk van de zorg van anderen: 

        Dat zij liefde en zorg ontvangen 
        Voor hen roepen wij:   ALLEN:  Heer ontferm u.  
 

R:  Voor de kleinen en de groten,  elk die hier op aarde leeft, 
        maar geen echte vrede heeft, 
        roepen wij tot U:  ALLEN:  Heer ontferm u.  
 

Aansporing 
Fa:   Laten wij ook zelf doen wat we kunnen! 
         Want handen heb je om te geven,  van je eigen overvloed. 
         en een hart om te vergeven,    wat een ander je misdoet. 

         Open je oren om te horen.    Open je hart voor ieder mens! 
 
 
 
 
 
 



 

3 

Lied:  ‘Handen heb je om te geven’ (Henk Jongerius ) 

 
2. Ogen heb je om te zoeken, naar wat mensen nog ontbreekt, 
    En een hart om uit te zeggen, wat een ander moed inspreekt. Refr. 
3 Voeten heb je om te lopen naar een mens die eenzaam is. 
    en een hart om waar te maken,  dat geen mens een eiland is. Refr. 
4. Oren heb je om te horen, naar de mens die vrede is, 
    en een hart om te geloven in de God die liefde is. Refr. 

 

HET WOORD 
Wat gaan we doen? 
 
Gebed om de Geest 
 
Lied 685  ‘Geest van God, zo vol van liefde’ 

Het verhaal van de bloemen. Handvormig blad verwijst naar de handen, de 
schoen naar de voeten, een oor van hout naar de oren. Het hart omwikkeld met 
klimop, is symbool van Gods trouw. De ronde gerbera’s symboliseren de ogen. 

LEZING en PREEK in enen: naar 2 Kon. 6: ELISA IS NIET BANG  
De koning van Aram voerde oorlog tegen Israel. Telkens als hij met zijn 
bevelhebbers besloot om ergens aan te vallen, vertelde de profeet Elisa dat aan 
de koning van Israel, zodat die wegbleef uit de buurt waar de koning van Aram 
een aanval beraamde.  
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VERHAAL-PREEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: op melodie van ’Jozef zoekt zijn grote broers’ NLB Lied 166b  
Leare, alle dagen nij,       Alle dagen leer ik bij  
elke dei komt der wat bij.   Zoveel kennis moet in mij, 
Dikke boeken, swiere tassen,             dikke boeken, zware tassen, 
simmer- , rein- en winterjassen,         zomer-, regen-, winter jassen 
alle dagen ûnderweis;    elke dag een extra vak, 
't libben is in lange reis.   ik krijg heel wat op mijn dak. 
 
Nije skoalle, nije bern       Nieuw lokaal en andere klas  
fielst dy earst wol wat ferlern.     voel me heel niet in mijn sas 
Dy 'mevrouwen' en 'menearen'       die mevrouwen en meneren, 
fyftjin fakken om te learen,      vijftien vakken om te leren, 
rippetysjes, pine yn 't liif:    bakken huiswerk, pijn in ’t lijf, 
is 't in acht of is 't in fiif.            ‘k wil een acht, maar ‘t wordt een vijf. 

 
Hear, dy't al ús soargen wit,       Heer die onze zorgen kent, 
mar ús noait allinne lit:      niet verlaat, ook niet verwent 
wol ús helpe, bern en âlden,      maar wil helpen jongen, ouden, 
om de han oan t stjoer te halden.     Om het roer goed recht te houden 
Hear mei Jo sa ûnderweis:                  zo wordt iedereen bewaard: 
't libben wurdt in moaie reis!      Geef ons, God, een goede vaart. 
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OVERSTAP  - door Kinderdienstleiding & ds. Barbara 
    afscheid kinderkerk en Overstap naar JD12+ , 
      tevens van Basisschool naar Middelbare school.  
   (Overstappers zijn:  Faye, Floortje, Janne, Roeland  ).  

  met o.a. presentatie      JD12+  

 

LIED – ‘De rugzak vol’  (mel. Wij gaan op weg langs de weg van verlangen)  
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GAVEN EN GEBEDEN 

KOLLEKTE    
     de nieuwe en oude JD12+ leden gaan naar hun eigen ruimte 

Mededelingen 
1e  inzameling diaconie. Stichting Happy Holiday. Deze stichting biedt vakanties 

aan voor gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden ernstig ziek zijn. In 
een prachtig vakantiehotel kan de, soms zo complexe, zorg 24/7 uit handen 
worden genomen door gespecialiseerde (kinder)verpleegkundigen en 
vrijwilligers. Dat betekent rust en ontspanning voor ouders/verzorgers en 
vakantieplezier voor het hele gezin.  
-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Happy 
Holiday 
-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 inzameling kerk:  Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de 
kerk zijn en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via 
Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er 
uitgesteld naar kijken. De collectie van vandaag is 
speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.  

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

 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/4fp4atkg3rs9J4phPNhyzm
https://tikkie.me/pay/PGAB/8gJBJa5CqKkptTAXxJEjN6
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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UITWERKING THEMA  over moed, vertrouwen en/of bang zijn.  

  o.a. Spel van vertrouwen (kinderen); 

          voor ouders/ouderen: om over te praten/denken” 

          -  Wat geeft je moed bij verandering?  

           -  Vind je verandering leuk, spannend?   

           -  Of hou je liever vast aan het vertrouwde?  

           -  Zie je Verandering: meer als kans of  eerder als bedreiging? 

      

GEBEDEN   -   dankgebed   (ffo) 
        -    gebeden door oudere (fokko maakt tekst) 
        -    gebed aangedragen door kinderen  
       -    afsluiting met  

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. 

 
Slotlied: 425 ‘Vervuld van Uw zegen’ 

 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 
 
 

In mandjes bij de uitgang kunt u uw gaven voor de collecte geven. 

 
 

 Bij mooi weer, wie weet,  ontmoeting op anderhalve meter,  

met koffie, thee of limonade  

met pannenkoeken voor JD12+-ers en kinderen 
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Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling:  

diaken: 
collecteren: 

organist: 
piano: 
zang: 

lector: 
kinderdienst: 

JD12+: 
ontvangst deur: 
plaatsaanwijzer: 

lay out Orde van Dienst  
kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

Dss. Barbara de Groot en Fokko Omta 
Anita Winter 
Herma Hemminga 
Timo Omta 
Thea Riesebos 
Geert Omta 
4 gemeentezangers 
Josje Dijkstra 
Jellie Snijders 
Saskia en Rianne 
Leni Kieft 
Gerrie Mulder en Annemie van Hamel 
Marijke van Reedt Dortland 
Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Yotam Worede en Aart Appelhof 
 
 

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

