
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

EERSTE ZONDAG VAN DE HERFST 
19 september 2021 

 
INTREDE 

 
Welkom  

Intochtslied (staande): 288  ‘Goede morgen, welkom allemaal’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:    Dank U voor deze nieuwe morgen, dank u voor elke nieuwe dag 
g:     Dank U dat ik met vreugde en zorgen   bij U komen mag 
o:     Dank u voor steun als ik het moeilijk heb,  U ziet altijd naar mij om 
g:     Dank u voor vrienden en voor vreemden,  
         soms lijken het engelen als ik tegenkom.  
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
   
Lied 288 (herhaling)  (de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed  

HET WOORD 

Wat gaan we doen? Jaarthema PKN:  VAN U IS DE TOEKOMST 

      ➔   Gewoon aan de slag gaan   

 

Gebed om Geest     

Lied 923 Wil je wel geloven 
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Lezing: Een brief van Jeremia voor de gevangenen in Babel  
     291-2Koning Nebukadnessar had veel mensen uit Jeruzalem als gevangenen 
meegenomen naar Babel. Dat waren: koning Jechonja met zijn moeder en zijn 
dienaren, de leiders van Juda en Jeruzalem en iedereen die werkte als 
timmerman of smid, en ook nog andere mensen. De profeet Jeremia schreef 
hun een brief. De brief was bestemd voor de leiders, de priesters, de profeten 
en alle andere Judeeërs. 3De brief werd meegenomen door Elasa, de zoon van 
Safan, en door Gemarja, de zoon van Chilkia. Zij waren boodschappers van 
koning Sedekia. Ze gingen namens hem naar koning Nebukadnessar van 
Babylonië.  
    In de brief stond het volgende: 4‘Luister, Judeeërs in Babel. Dit zegt de 
machtige Heer, de God van Israël: ‘Ik heb jullie als gevangenen naar Babel laten 
brengen. 5Ik wil dat jullie daar huizen bouwen om in te wonen. En dat jullie 
daar het land gaan bewerken, zodat jullie van de opbrengst kunnen leven. 6Ik 
wil dat jullie trouwen en kinderen krijgen. En zorg ervoor dat ook je kinderen 
trouwen, zodat ook zij weer kinderen krijgen. Laat jullie groep niet kleiner 
worden, maar juist groter. 7Bid tot de Heer voor Babel, de stad waar jullie 
naartoe gebracht zijn. Doe er je best voor dat het goed gaat met die stad. Want 
als het goed gaat met Babel, dan gaat het ook goed met jullie!’ 
       8Maar let op, de machtige Heer, de God van Israël, zegt: ‘Laat je niet 
bedriegen door jullie profeten en waarzeggers. Luister niet naar de dromen 
waarover ze jullie vertellen. 9Want ze doen alsof ze namens mij spreken, maar 
dat is een leugen. Ik heb hen niet gestuurd!’ 10De Heer zegt: ‘De macht van 
Babylonië zal zeventig jaar duren. Als die tijd om is, kom ik naar jullie toe. Dan 
laat ik gebeuren wat ik beloofd heb: dan breng ik jullie terug naar Jeruzalem. 

       11Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie: Het zal goed met jullie 
aflopen, niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie 
nieuwe hoop geven. 12In die tijd zullen jullie weer tot mij bidden, en zal ik naar 
jullie luisteren. 13Jullie zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul 
je mij vinden. 14Ja, jullie zullen mij weer vinden. En ik zal ervoor zorgen dat het 
weer goed met jullie gaat. Ik haal jullie allemaal terug, uit alle landen en alle 
plaatsen waar ik jullie heen gejaagd heb. Dan zullen jullie terugkomen in 
Jeruzalem.’             (uit: bijbel in omgangstaal) 
 
Lied  1013  ‘Als alle mensen vogels dromen’ 
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Het verhaal van de bloemen. Bloemen en stenen symboliseren de bloeiende 
stad. Tussen de bloemen witte vogels. 

 Verwerking kinderen:  
       -      interviewtjes: : “Hoe ziet een wereld eruit waar God de baas is?  
                       Wat gebeurt er in zo’n wereld? En wat gebeurt er juist niet?”  

- illustratie verhaal : hemel of hel    
 

- versieren van een wereld bol of kaart met bloemen  (Corine)  
 
Uitleg en verkondiging  

Bid tot de heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor 
haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.  (Jer. 29, 7)  

Lied  126A  ‘Als god ons thuisbrengt’ 

 
 GAVEN EN GEBEDEN 

Mededelingen 
Aankondiging collectedoelen  
1e rondgang diaconie. Kerk in Actie: Syrië - de kerk als plek van hoop en 

herstel. Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel 

plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds 

probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat 

lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit 

en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in 

Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk 

moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, 

een plek van hoop en herstel kan blijven. 

- U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Syrië. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 

collecte 

2e rondgang kerk: Wijkwerk. Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De 

opbrengst gaat naar onze wijkkas. Dit keer is de opbrengst onder andere 

https://tikkie.me/pay/PGAB/oj6vftGqMbtQEi24dwAg24
https://tikkie.me/pay/PGAB/oj6vftGqMbtQEi24dwAg24
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bestemd voor de extra aandacht die we hebben 

besteed aan de start van het nieuwe seizoen om 

bijvoorbeeld de startzondag een feestelijk tintje te 

geven. -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. 

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

collecte 

-Of in een mandje na de dienst bij de uitgang. 
 

Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd 
 
Dankgebed en  voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’:  Lied 367e ‘Heer onze God, wij bidden U verhoor 

ons’ 
Stil gebed 

ZINGEN: Onze vader verborgen  (zanggroep en allen) (tekst: Huub Oosterhuis, 

muziek: Ton Löwenthal) 

Onze vader verborgen,  
uw naam worde zichtbaar in ons 
Uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel 
waar water, schoonheid en brood 
gerechtigheid is, en genade 
… 
Waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn.  
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld 
niet één mens meer geknecht 

https://tikkie.me/pay/PGAB/28CHZLLeUvx9vo3Tpxj8Xr
https://tikkie.me/pay/PGAB/28CHZLLeUvx9vo3Tpxj8Xr
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Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad 
Van U is de toekomst,  
kome wat komt   …. 

 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied:   ‘Liefde is blij zijn’  (AWN IV 26)  
Liefde is blij zijn, een arm om je heen, 
liefde is lachen, is nooit meer alleen, 
liefde is luist’ren, de woorden gaan door, 
liefde is fluist’ren, heel zacht in je oor. 
 
Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand, 
liefde is hopen, is gaan langs het strand, 
liefde is amen, is wolken, is wind, 
liefde is samen, is spelen als kind. 
 
Liefde is zingen en is wit en is groen, 
liefde is zacht, is een kus in ’t plantsoen, 
liefde is leven, je ademt weer op, 
liefde is geven, is leven met God, 
liefde is geven, is leven met God. 

 
Zegen beaamd door ons allen:  
 
 
 
Orgelspel: Presto uit het Orgelconcert in F-Dur van Georg Friedrich Händel 

(1685-1759) 
 

Bij mooi weer:    koffie buiten; limonade & iets lekkers 
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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: 

ds. Fokko Omta 
Anita Witer 
Jellie Snijders, Anita Pfauth 
Henk Trommel 
Josje Dijkstra 
Corine Sloots 
Tonneke van der Mede 
Leni Kieft en Mathilde van Leeuwen 
Marijke van Reedt Dortland 
Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin, Trineke de Boer 
Freek de Vries 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 Knijff ( met ingang van 10 oktober 2021) 
ambulant predikant:     ds. Fokko Omta, 06-30 34 60 50 f.omta@protestantsekerk.nl(tot 1 

nov.2021) 
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, 
                            , of  06-21 12 45 67 via de mail: mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:f.omta@protestantsekerk.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

