
 

 

 

 

 

11E ZONDAG VAN DE ZOMER  
29 augustus 2021 

 

INTREDE 

Orgelspel: Cornet Voluntary III (adagio-allegro) van John Stanley (1713-1786) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 287: Rond het licht dat leven doet:  1 en 2  (allen) 

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

o:    God, die trouw bent tot in eeuwigheid 
g.    die niet loslaat wat uw hand begon 
o.    zie ons zoals wij hier staan, 
g.    met alles wat ons belast en in de weg zit   
o.    neem ons voor lief, U bent groter dan ons hart 
g.    groter dan alle schuld. 
o.   U bent  een God van liefde 
g.   schepper van een nieuwe toekomst, 
o.   door Jezus Christus onze Heer  
g.    Amen 

Vervolg intochtslied:  287: 5 (allen) 

Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot U ..  
Kyrielied 299j: Om de mensen en de dieren:  1(zanggroep)  en 2 (allen)  

Glorialied 299j: Ere zij God in de hemel  3 (zanggroep) en  4 (allen)  
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HET WOORD 

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

v.    Gij die ons nabij wilt zijn,  
       niets is te wonderlijk in uw ogen - 
       maak ons aandachtig voor uw Woord 
       opdat wij gaan zien 
       waar de weg ten leven is, 
       hoe Jezus, uw zoon, 
       ons daarop voorgaat 
       tot behoud en bemoediging  
       van alle mensen op aarde, 
      dit uur en alle dagen 
a.   Amen 

Met de kinderen : 
Lied  8 b: Zie de zon, zie de maan:  1, 4 en 5 (allen) 

Het verhaal van de bloemen 
Takken verwijzen naar de bomen die als mensen wandelen. Zonnebloemen 
verbeelden de ogen die alles weer helder zien. 

Evangelielezing Markus 8, 22-26  

Lied 534: Hij die de blinden weer liet zien (allen) 

Uitleg en verkondiging 

Lied 839: Ik danste die morgen toen de schepping begon: 
1 (zanggroep), 3 en 4 (allen)  

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Stichting Derde Wereld Hulp 

SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada aan 
de oostkust van India. Het belangrijkste doel is dat de kinderen in de 
toekomst op eigen benen kunnen staan. 
Op dit moment helpen we ook de arme mensen vanuit het dorp waar het 
kindertehuis staat en de mensen uit de sloppenwijk. De werkloosheid raakt 
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deze mensen enorm. We voorzien deze mensen 
regelmatig van een voedselpakket.  
Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie op 
SDWH.nl.  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. India. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 

2e inzameling kerk: Communicatie in onze gemeente 

In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 

activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de mensen brengen. 

Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is internet een belangrijke 

plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. 

Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen 

communiceren. Met de opbrengst van deze collecte 

wordt onder andere het onderhouden van de 

websites betaald. U kunt uw gift over maken op 

rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v. communicatie. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 
met de link voor de 2e collecte. 

Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd  

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ volgt: 368 g  Adem van God, vernieuw ons bestaan 

 

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/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc


 

4 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied  973: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor:  1 (zanggroep) 
2,3 en 4 (allen) 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 

Orgelspel: Allegro (deel 3) uit Concerto del signr. Vivaldi 
 van Johann Gottfried Walther (1784-1748) 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte: 

deurontvangst en plaatsaanwijzer: 
lay-out orde van dienst: 

kopiëren orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

ds Geertien Morsink, Odijk  
Han Jongeneel 
Cor Omta 
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Henk van der Meulen 
Lena de Man 
Ineke Norel en Gerrie Mulder 
Marleen Oostlander 
Ruud en Ank van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta 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:              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

