1E ZONDAG VAN DE HERFST
26 september 2021
INTREDE
Orgelspel: Trio in C -Dur van Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Welkom
Intochtslied (staande): lied 276: 1, 2. Zomaar een dak boven wat hoofden
Bemoediging en toenaderingsgebed
o: Onze hulp is in de Naam van de HEER
g: die hemel en aarde gemaakt heeft.
o: die trouw blijft tot in eeuwigheid
g: en niet loslaat het werk van zijn handen
o: Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk
en zoekt naar wat verloren is geraakt.
Gij die bevrijdt
wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
g: Zie ons aan zoals wij zijn:
vol van onszelf,
met de last van het verleden
op onze schouders:
... gebedsstilte...

o: Vergeef ons Heer,
maak ons tot uw mensen,
vol van genade.
Open ons naar U
en naar elkaar,
naar uw toekomst.
g: Amen.
Lied 833: Neem mij aan zoals ik ben (zingen we 2 x, daarna gaan we zitten)
Kyriegebed
Lied 317: Grote God, Gij hebt het zwijgen

HET WOORD
Zondagsgebed
v. De Heer is met u,
a. Zijn Geest in ons midden.
v. (…)
Verhaal en lied met en voor de kinderen
lied: Uw woord is een lamp voor mijn voet
Het verhaal van de bloemen
De ronde gerbera’s verbeelden de munten. Het donkere hart verwijst naar
het beeld van de keizer. De bloemen met het lichte hart symboliseren de
milde blik van de wijze mens als evenbeeld van God.
Eerste lezing: Prediker 8: 1-6a
Lied: lied 848: 1, 3, 4. Al wat een mens te kennen zoekt
Tweede lezing: Marcus 12: 13-17
Lied: lied 816: 1-4. Dat wij onszelf gewonnen geven
Uitleg en verkondiging
Lied 612: 1-3 Wij komen als geroepen

GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de collectedoelen
1e inzameling diaconie: Voedselbank Amstelveen
De Voedselbank verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners die om
financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening
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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 NL32
INGB 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 inzameling kerk: Kerk in Actie: Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse
kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het
decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar
te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan
deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse
kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en
leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein
begin naar meer vrede.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Meer
Vrede.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken
met de link voor de 2e collecte.
De organist improviseert over een melodie uit het liedboek
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.
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ZENDING EN ZEGEN
Slotlied lied 893: 1-3. Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven
Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken)
Orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen, g'mein (BWV 755)
van Johann Sebastian Bach (1684-1750)

Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken:
organist:
leiding kinderen:
tienerdienst:
collecte:
lector:
deurontvangst:
en plaatsaanwijzesr:
kopiëren en lay-out orde van dienst:
liturgische bloemschikking:
geluid en beeldtechniek:

Bettine Siertsema
Mareke Kniep
Lamkje Sminia
Henk Trommel
Irene van Eenige
Liesbeth Verstoep-Verhoef en Anko Verburg
Lena de Man
Loes Oostenrijk
Tonneke van der Mede-de Rooij
Ineke Norel, Leni Kieft
Leni Kieft, Tine de Lange en Marleen Oostlander
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer
Thomas Dekhuijzen, Timo Omta

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 (m.i.v 10 oktober)
ambulant predikant: ds. Fokko Omta, 06-30 34 60 50 - f.omta@protestantsekerk.nl
scriba kerkenraad:
Henk van der Meulen, 06 55174089; - scriba@kruiskerkamstelveen.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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