VIERDE ZONDAG VAN DE ZOMER
Schud het stof van je voeten

11 juli 2021

INTREDE
Orgelspel
Welkom door de ouderling
Intochtslied (staande): Lied 215 vers 1, 2, 4, 5, 6

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

Onze hulp is verbonden met Uw Heilige Naam
Onze Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
Uw naam zegt dat Gij Mensen helpt:
Wees onze hulp.
U roept mensen om uw gemeente te op bouwen
Geef ze uw kracht
U roept mensen om te dienen wie hulp nodig heeft, dichtbij en ver weg
Geef ze uw geest
En zegen ons allen met het licht van uw ogen
Amen.
(de gemeente gaat zitten)

Kyriegebed
v:
Altijd Aanwezige, die onze toevlucht zijt,
omwille van ……..
roepen wij: Ontferm u over ons en over hen.
a:
Heer ontferm u.
v:
Christus die de dood vernietigd hebt,
omwille van …..
roepen wij: Christus ontferm u over ons en over hen.
a:
Heer, ontferm u.
v:
Geest, die waait waarheen zij wil,
omwille van …….
vragen wij: Help ons wegen te vinden waarlangs zij kunnen gaan.
a:
Vind wegen waarlangs zij kunnen gaan,
Heer ontferm u.
v:
Prijzen wij God die hoort, en die het mét ons uithoudt,
en die wegen zal vinden waarlangs onze voet kan gaan.
Lied: Lied 867 ‘Loof overal, loof al wat adem heeft’
Gebed om Geest
Verhaal voor de kinderen en Lied: ‘Jezus schreef in het zand’
(Alles wordt nieuw III, 11)
Het verhaal van de bloemen. Rood is de kleur van de Geest en de liturgische
kleur bij de bevestiging van ambtsdragers. De roos verwijst naar ‘sub rosa’ in
vertrouwen, geheimhouding. Trosvormige takken symboliseren
verbondenheid, samenwerking. De olijf is symbool van zegen. Takken van de
olijf verwijzen dan naar de zegenrijke samenwerking die er al is tussen Jellie,
Han en de gemeente.
Lezing: Marcus 6
Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. 7 Hij riep de
twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine
geesten. 8 Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen
reistas en geen geld, alleen een stok. 9 Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei
hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ 10 En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen,
moet je daar blijven tot je verder reist. 11 Maar als jullie ergens niet welkom zijn en
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de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je
voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ 12 Ze
gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, 13 en ze dreven veel
demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Lied: ‘Het licht zal me leiden’ (melodie: De heer is mijn Herder)
1. Het licht zal me leiden tot over de brug.
Door heuvels en dalen, ‘k hoef niet meer te dwalen.
Het voert mij naar verten en ook weer terug.
2. Het licht zal me leiden, door woud en woestijn.
Het zal me genezen, ‘k heb niets meer te vrezen.
Het voert me naar huis, waar ik veilig zal zijn.
3. Het licht zal me leiden door wanhoop en kou,
door vlakten en steden, door oorlog en vrede.
Dus voel ik me veilig. Ik hoor zo bij jou.
VERKONDIGING
Lied 981: vers 1, 2, 4 en 5 ‘De eersten zijn de laatsten’
Inventarisatie der bezwaren
OVER DE AMBTEN IN DE KERK
De ambten in de kerk zijn ervoor bedoeld
om de gelovigen bij te staan om in de wereld
getuigend en dienend te leven.
Ook om intern de gemeente bijéén te houden
en op te bouwen als lichaam van Christus,
die niet kwam om zich te laten dienen,
maar … om zelf anderen te dienen.
Het is vanouds in het bijzonder het ambt van
diaken dat hier nauw bij aansluit.
De diakenen zamelen de gaven in,
zij bedienen de tafel van de Maaltijd
en zijn er opgericht om allen die hulp behoeven,
binnen of buiten de kerk,
ver weg of dichtbij,
te laten meedelen in de liefde van Christus.
Metterdaad en ook in gebed komen de diakenen
3

op voor het recht van de arme en hulpbehoevende
of ook voor wie onrecht wordt aangedaan.
Een ander ambt is dat van ouderling.
Zoals de oudsten in Israël, worden ouderlingen aangesteld
om de gemeente te houden aan haar roeping
te leven uit en voor de liefde van Christus,
die er in principe is voor heel de wereld en alle mensen.
Door op te treden hetzij als vertrouwenspersoon in
persoonlijke ontmoetingen,
hetzij als beleidsmakers voor de koers van de gemeente in deze tijd,
bemoedigen en stimuleren zij hun broeders en zusters
in de navolging van Christus onze Heer.
In de kerkenraad zijn de diakenen, samen met de ouderlingen
(en ouderling-kerkrentmeesters) medeverantwoordelijk
om de gemeente en elkaar bij de heilsgeheimen te bewaren,
om telkens vooral op het positieve in elkaar te letten en
om zo samen voor alles te zoeken naar Gods Koninkrijk
en Zijn gerechtigheid.
Tot Jellie Snijders en Han Jongeneel:
U, die gereed staan om het ambt van ouderling en van diaken
te aanvaarden:
De zorg voor de gemeente en elkaar is ons ten diepste
toevertrouwd door de Heer zelf. Aanvaardt uw dienst met blijdschap,
wees opbouwend bezig in de gemeente en voor elkaar,
voedt ook uzelf met het woord van God
en bidt om de kracht van de Geest.
Herbevestiging ouderling
- inleidend woord
- Nu u uw ambtswerk zult voortzetten, vraag ik:
Gelooft u dat het ten diepste God zelf is die ons roept tot dienst aan de
gemeente en in de wereld?
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de
gemeente en voor de mensen die op uw pad komen?
Han Jongeneel, wat is daarop je antwoord?
H: ……..
v: …..
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Bevestiging diaken
U die nu voor het eerst geroepen wordt tot het ambt van diaken:
- Gelooft u dat u ten diepste door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
- Aanvaard u de H.Schrift als regel van het geloof en wilt u tegengaan wat
daarmee strijdig is?
- Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de
gemeente en voor de mensen die op uw pad komen?
- Belooft u geheim te houden wat mensen in vertrouwen met u hebben
gedeeld?
- Belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde en mores van onze
kerk?
Jellie Snijders, wat is daarop je antwoord
J: …..
v: …

Lied: ‘Kom … tot ons …’ (mel. lied 469 )
1. Kom uit de hemel tot ons neer,
vervul ons met uw Geest, o Heer,
Gij, die uw kinderen bevrijdt
om U te dienen, wereldwijd.

3.Dat zij uw volk, de honger moe,
op handen dragen, naar U toe,
om na verzoeking en woestijn,
met overvloed gevoed te zijn.

2.Bewaar hen, die hier voor U staan,
dat zij hun weg met vreugde gaan;
geef aan uw engelen bevel
hen trouw te zijn als metgezel

4.Kom Heiland, die ons hart geneest;
Kom Vader, Zoon en Heil’ge Geest
En maak ons vrolijk in dit uur
O bron, o brood, o vreugdevuur!

.
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(staande)

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen
Aankondiging van de collectedoelen
1e collecte diaconie. Thuis kerkdienst beluisteren zonder internet. Aan
gemeenteleden zonder internetverbinding die toch naar de zondagse viering
willen luisteren wordt een Powerlineadapter ter beschikking gesteld en
desgewenst geïnstalleerd. Een praktische oplossing
die hen in staat stelt om toch verbonden te blijven
met de kerkelijke gemeenschap. De opbrengst van
deze collecte is bestemd voor het abonnement om
de zondagse vieringen uit te zenden en de kosten
van de apparatuur om dat mogelijk te maken.
-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken
met de link voor de 1e collecte.
2e collecte 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.
Door om te zien naar elkaar en naar onze
buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan
deze collecte.
-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL32INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 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.
-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
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.
6

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: 527 vers 1 t/m 5
Uitzending en Zegen beaamd door allen:

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken:
collecteren:
organist:
lector:
kinderdienst:
ontvangst deur:
plaatsaanwijzer:
lay out Orde van Dienst
kopiëren Orde van Dienst:
liturgische bloemschikking:
Beeld- en geluidtechniek:

Ds. Fokko Omta
Han Jongeneel
Lamkje Sminia
Heleen Bakker
Frits Heil
Paula Rose
Jellie Snijders
Leni Kieft
Gepke de Bruijn en Ineke Norel
Marijke van Reedt Dortland
Ank en Ruud vanLeeuwen
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
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