
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NEGENDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
 MAALTIJD VAN DE HEER 

  
15 augustus 2021 

INTREDE 

Orgelspel 

Welkom  

Intochtslied (staande): Psalm 137: 1 en 2 

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

o: Wek uw kracht, God, en kom ons bevrijden.   
g:  Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.  
o: Dat wij niet leven gevangen in leegte.  
g:  Dat wij niet vallen terug in het stof. 
o:  Roep onze namen dat wij U horen, 
g: dat wij herademen dat wij U leven. 
 Amen. 

Vervolg intochtslied: Psalm 137: 3 en 4 
(de gemeente gaat zitten)  
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Kyriegebed  
v:  … Na daarom roepen wij tot U zingen wij 301k  
(I : door de vrouwen, II : door de mannen) 

 
Glorialied 713: 1, 3 en 4  

HET WOORD 

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

Gesprek en lied met de kinderen, ‘Kijk ik omhoog’ (Samenleesbijbel) 

Het verhaal van de bloemen 
Asters worden in de volksmond ook wel Maria Hemelvaartsbloemen 
genoemd. Ze bloeien rond 15 augustus de dag van Maria’s Hemelvaart. Maria 
wordt vaak afgebeeld met korenaren, die verwijzen naar Jezus als het levende 
brood.  
Er zijn veel bloemen die Maria bloemen worden genoemd. Bijvoorbeeld 
kamille of moederkruid, Latijnse naam Matricaria chamomilla. Een 
geneeskrachtige plant die voorkomt op schilderijen waarop Maria is 
afgebeeld. 

Bijbellezing: Psalm 137 

Lied 137a 

Bijbellezing: Romeinen 12: 17-21 

Lied 974: 1, 4 en 5 

Uitleg en verkondiging 

Lied 1012  
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 GEBEDEN 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’  bevestigen we met 368g

  
MAALTIJD VAN DE HEER 

Aankondiging collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Stoelenproject 

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van 

Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en 

nacht verblijven er 50 daklozen in deze opvang aan de Marnixstraat. Het is 

belangrijk dat er een plek is waar daklozen terecht kunnen voor een 

fatsoenlijke maaltijd en waar vrijwilligers met hen op zoek gaan naar 

alternatieve oplossingen om hen een dak boven het 

hoofd te bieden. Help mee door een gift aan deze 

collecte.  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 

INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 

stoelenproject. U kunt ook direct een bedrag (online) 

overmaken met de link voor de 1e collecte. 

2e rondgang kerk: Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan 

In het islamitische Pakistan hebben christenen het niet gemakkelijk. Je wordt 

beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch 

bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt 

een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert 

en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. 

Uw gift maakt dat jaarlijks ruim zesduizend - vooral 

jonge - mensen hieraan mee kunnen doen.   

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Pakistan. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

de link voor de 2e collecte. 

Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd   

https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc
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TAFELGEBED 
v: De Heer met u allen. 
a: Zijn vrede met u. 
v: Verheft uw harten. 
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
v: Zegenen wij de Heer, onze God. 
a: Hem zeggen wij dank. 
v: Eeuwige God, 
U danken wij.  
U schept ons ruimte, U brengt ons op adem.  
U zoeken én vinden is heel ons verlangen; 
Uw Naam hoog te houden de lust van ons leven. 
Met allen die door de eeuwen hun volste vertrouwen op U bleven stellen, 
oog in oog met de nacht toch bij U geborgen, 
de vrouwen en mannen die weet wilden hebben van uw grote toekomst, 
met hen zingen wij U toe vol vreugde:  

Lied 412: 1 

v: Gezegend is Jezus, uw Zoon,  
die in zijn benauwdheid steeds op U heeft vertrouwd, 
die zegende wie hem ten dode belaagden, 
en die aan U vasthield als bron van zijn liefde, 
óók tot in die nacht waarin hij werd overgeleverd. 

Want in die nacht nam hij brood in zijn handen. 
Hij dankte U, brak het brood, 
deelde het uit aan zijn leerlingen en zei: 
‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.’  

Na de maaltijd nam Jezus een beker wijn. 
Hij zegende die, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
‘Dit is de beker van het nieuwe verbond; dit is mijn bloed dat voor jullie en alle 
mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Drink steeds opnieuw uit 
deze beker om mij te gedenken.’ 

a: Zijn dood gedenken wij, 
    zijn opstanding belijden wij, 
    zijn toekomst verwachten wij. 
    Maranatha. 
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v: Laat het uw Geest zijn die ons allen op weg zendt 
om dat leven, die liefde die U ons hier schenkt 
met mensen te delen.  
En hoor naar ons bidden:  

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. 

Nodiging 

Lied 400 

Gemeenschap van brood en wijn 
v: Het brood, dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. 
Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus 

gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.  
- eten van het brood 
- korte stilte 

v: De beker van de dankzegging is de gemeenschap met het bloed van Christus.  
Neem, drink, gedenk en geloof, dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus 

Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.  
- drinken van de wijn 
- korte stilte 

Dankzegging 

ZENDING EN ZEGEN 

Slottekst /slotlied: 126a (door voorganger gesproken; refrein door allen 
gezongen) 

Zegen beaamd door ons allen:  
 
 
 
Orgelspel  
 
Na de dienst is er buiten (bij goed weer) ontmoeting en koffie, thee of limonade. 
Iedereen is van harte welkom. 
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
deurontvangst: 

plaatsaanwijzer: 
collecteren: 

lay out orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluidtechniek: 

ds Sieb Lanser 
Saskia de Jong 
Marijke van der Meulen 
Frits Heil 
Corine Sloots 
Flip Brink 
Tonneke van der Mede-de Rooij  
Anne-Mieke Steensma 
Anita Pfauth 
Marleen Oostlander 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin, Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Yotam Worede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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:                 ds. Roel Knijf (met ingang van  10 oktober 2021) 
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

