
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

VIERDE ZONDAG VAN DE HERFST 
VIERING VAN DE VERBINTENIS VAN DOMINEE ROEL KNIJFF AAN ONZE GEMEENTE 

 
10 oktober 2021 

 
 

INTREDE 
 

Orgelspel: Trio in Es-Dur (andante-allegro) van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

Welkom  

Intochtslied (staande): Lied 216 vers 1 en 2  ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 

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

o:  geef dat wij bij U thuiskomen 
a:  als vele leden van één lichaam 
o:  maak ons één van geest 
g: als mensen van uw koninkrijk, amen  
 
 Vervolg intochtslied 216: vers 3 ‘dag van mijn leven, licht voor mijn ogen’ 
 
(de gemeente gaat zitten) 
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Inleiding 
 
Kyriegebed 
Kyrielied 301k   
I: vrouwen 
II: mannen 
 
 
 
 
Glorialied 308a:  
 
1x door zanggroep,  
daarna allen 
 
 
 

VERBINTENIS 
Presentatie 
Opdracht 
Gelofte 
Eenmaal ben je in het ambt van dienaar van het Woord bevestigd. 
Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige Schrift aanvaardt  
als bron van geloof en prediking 
en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 
Je hebt beloofd je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. 
Nu je je ambtsbediening in deze gemeente zult voortzetten, vraag ik je: 

Wil je je verbinden aan de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert  
en in het bijzonder aan de Kruiskerk 
haar liefhebben en dienen tot opbouw van de gemeente?  
Wil je in alle zorgvuldigheid omgaan met de mensen die je zijn toevertrouwd?  
Beloof je te zwijgen over wat je vertrouwelijk te weten komt 
en beloof je te spreken waar dat moet als trouw getuige van Jezus Christus?  
Wat is daarop jouw antwoord Roelof Hidde Knijff?  ……. 

Zegen    (we gaan staan) 
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Aanvaarding  
v:  Belooft u Roel te ontvangen als één van ons 

hem te omringen met uw medeleven,  
te dragen in uw gebeden  
en met hem mee te werken  
in antwoord op onze roeping? 
Wat is daarop uw antwoord? 

 a:  Ja, van harte! 
 
Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (2x) 
 
Begroeting vanuit de kerkenraden 
 
 

ROND HET WOORD 
Groet 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn geest is in ons midden. 
Gebed 
 
Gesprek met de kinderen en lied 224   ‘Elke dag vertelt over God de Heer’ 

    
Het verhaal van de bloemen. Rood is de liturgische kleur bij de bevestiging van 

ambtsdragers en symbool voor het vuur van de Geest. Trosvormige planten 
symboliseren samenwerking en verbondenheid. De olijf is symbool van zegen. 
Bloemknoppen van de Rhododendron zijn een belofte voor een bloeiende 
toekomst in de relatie tussen predikant en gemeente. Rozen verwijzen naar ‘sub 
rosa’ in vertrouwen. 

Eerste lezing: Exodus 13: 17-22 
 
Lied 934: vers 1 (zanggroep), vers 2 en 3 (allen)  ‘Ik ben’  
 
Tweede lezing: Johannes 8: 12-20 
 
Lied 921  ‘Çhriste, lux mundi’ (3x:  1e x zanggroep, daarna allen) 



 
 

4 
 

 Overdenken 
 
Lied 785  ‘Steun in de rug’   

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging collectedoelen  
1e rondgang diaconie. Kerk in Actie: Kameroen- Samen werken aan een stabiele 

toekomst. In het noorden van Kameroen kunnen boeren 

maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in 

het regenseizoen. Door klimaatverandering zijn de regens 

onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms 

juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in 

Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst 

meer oplevert. Om ook in droge perioden te overleven. De 

kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze 

tegelijkertijd een vreedzame samenleving. 

     -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kameroen. 

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

2e rondgang kerk: Jong Protestant – Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen. 

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof 

door te geven aan hun kinderen. Maar hoe  en kan de 

plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Ouders willen bij 

de geloofs-opvoeding graag  samenwerken met de kerk. 

Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk, helpt kerken om er te zijn voor 

gezinnen, o.a. door samen na te denken over materialen 

en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. 

     -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. geloofsopvoeding. 

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

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

Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
https://tikkie.me/pay/PGAB/qvX399gYGLGfWFKtGdZrmk
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Dankgebed en  voorbeden  
Na ‘… zo bidden wij samen…’ zingen wij Lied 368g: ‘Adem van God, vernieuw  ons 

bestaan’ 
 

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. 

 
ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied 146a:  vers 1 en 2   ‘Laat ons nu vrolijk zingen’ 
                                          (laatste regels couplet 2: Wij hebben ’t heil verkregen 

De allerschoonste schat 
Leidt God ons op zijn wegen 
Wij worden moe noch mat.) 

 
 
Zegen beaamd door ons allen:  
 
 
 
 
Orgelspel: ‘A Trumpet Minuet’ van Alfred Hollins (1865-1942) 
 
 
 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en Roel te feliciteren 
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Aan deze dienst werkten mee: 

voorgangers: 
ouderling:  

diaken, collecteren: 
organist: 

lector: 
kinderdienst: 
tienerdienst: 

ontvangst deur: 
plaatsaanwijzers: 

lay out Orde van Dienst  
kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

ds. Roel Knijff en ds. Barbara de Groot 
Rianne Clerc 
Herma Hemminga, Timo Omta 
Henk Trommel m.m.v. zanggroep 
Lamkje Sminia 
Jelte Katsma 
Liesbeth Verstoep-Verhoef, Saskia Streefkerk 
Annemie van Hamel 
Gepke de Bruijn en Leni Kieft 
Marijke van Reedt Dortland 
Ruud en Ank 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, 
                          06-21 12 45 67 , of via de mail: mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl 

 

  

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