ACHTSTE ZONDAG VAN DE ZOMER
8 augustus 2021
INTREDE
Orgelspel
Welkom
Intochtslied (staande): Psalm 105: 1 en 2
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:

Voor U belijden wij, o God, en voor elkaar,
dat wij wel weten van uw heil,
maar wij hebben er niet naar geleefd;
dat wij wel weten van uw heerlijkheid,
maar wij hebben er niet op vertrouwd;
dat wij wel horen van uw weg,
maar wij zijn die niet gegaan.
Wees ons genadig, o God,
door Jezus Christus onze Heer.
Amen

Vervolg intochtslied: Psalm 105: 3 en 4

(de gemeente gaat zitten)

Kyriegebed
v: … Na daarom roepen wij tot U zingen wij 301k

Glorialied 868: 1, 2 en 5

HET WOORD
Zondagsgebed
v.
De Heer is met u,
a.
Zijn Geest in ons midden.
v.
…
Gesprek met / verhaal voor de kinderen
Lied voor de kinderen: 218: 1, 3 en 4
Het verhaal van de bloemen. Allium bloemen bestaan uit kleine sterretjes en
symboliseren de sterren aan de hemel. De schaal zandkorrels verwijst naar
het strand langs de zee.

Bijbellezing: Genesis 22: 1-19
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Zingen: ‘In het huis van God’ (Jij, mijn adem 43, Willem Vogel, Sytse de Vries)
Refrein. In het huis van God
Zijn we met zovelen.
Abraham woont daar met Lot
en hun kind’ren spelen,
spelen er met Ismael,
in het huis van van Israel,
in het grote huis van God
1.Abraham ziet sterren,
meer nog dan het zand der zee.
Op de weg naar Kanaan
gaat hij als een eenzaam man,
maar hij neemt zijn dromen mee.
Refrein…
2.Abraham moet doorgaan,
hij gehoorzaamt aan een stem.
En wie zullen met hem gaan?
Zoveel sterren als er staan!
Dat heeft God belooft aan hem.
Refrein…
5. Izak wordt geboren
als de late avondzon.
Lang, zo lang is hij verwacht.
Hij komt als de nieuwe dag.
God houdt vast wat Hij begon!
Refrein…
6. Abraham, de vader,
offert zijn geliefde kind,
legt zijn toekomst in Gods hand.
Vraagt dan het beloofde land
alles wat ons hier nog bindt?
Refrein...

Uitleg en verkondiging
Lied 811
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GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen
Aankondiging collectedoelen
1e rondgang diaconie Voedselbank Amstelveen
De Voedselbank verstrekt wekelijks
voedselpakketten aan inwoners die om financiële
redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen
voedselvoorziening kunnen voorzien. De 40
vrijwilligers spannen zich hiervoor belangeloos in.
Op dit moment verzorgt de Voedselbank voor circa
125 huishoudens ( 370 personen) een
voedselpakket. De Voedselbank streeft ernaar om
een gezond en gevarieerd voedselpakket te verstrekken.
-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32INGB 0000 5268 33,
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.
Voedselbank.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e
collecte.
2e rondgang kerk: Jeugdwerk in onze gemeente We kunnen niet wachten om
weer aan de slag te gaan. Alle coronamaatregelen maken dat Kliederkerk en
Verhaal in de Kruiskerk even niet plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de
gezamenlijke tienerdienst voor 12+ers er nog wel is. Dit
is een gezamenlijke activiteit van de Paaskerk én
Kruiskerk. Onder andere voor deze activiteiten is de
opbrengst bestemd.
-U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk.
-U kunt ook direct een bedrag (online)
overmaken met de link voor de 2e collecte.
Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd
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Dankgebed en voorbeden
Na ‘… zo bidden wij samen…’ bevestigen we met refrein Zingend geloven 3/38
‘Ontferm U, Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!’
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.

Slotlied 802:‘Door de wereld gaat een woord’: vers 1, refrein, vers 2, refrein

ZENDING EN ZEGEN

Zegen beaamd door ons allen:

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken, collecteren:
organist:
lector:
kinderdienst:
ontvangst deur:
plaatsaanwijzers:
lay out Orde van Dienst
kopiëren Orde van Dienst:
liturgische bloemschikking:
Beeld- en geluidtechniek:
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Ds. Sieb Lanser
Antoinette Kamsteeg
Herma Hemminga, Heleen Bakker
Frits Heil
Lamkje Sminia
Jellie Snijders
Ria Kok- van Hall
Leni Kieft en Ineke Norel
Marijke van Reedt Dortland
Ank en Ruud van Leeuwen
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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