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Een medemens      

Op zoek ben ik naar een medemens. 
Een mede-mens, een deler, een mede-deelmens. 
 
Delen wil ik van mijn leven. 
Ik wil het laten gebeuren: 
een nieuwe wonderbare spijziging. 
Delen met mijn medemens. 
 
Ik deel uit aan jou, jij deelt uit aan mij. 
Wij leveren ons uit aan elkaar 
en we houden ruimschoots over: 
wel twaalf manden vol. 
 
Genoeg voor jou en mij en meer. 
Genoeg voor ons allemaal en meer. 
Genoeg voor iedereen en meer. 
Genoeg. 
Met elkaar kunnen wij het wonder 
opnieuw laten gebeuren. 

(uit Medemens 1, door Hilda Luken) 
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INTREDE 
Orgelspel 

Welkom  

Inleiding thema 

Intochtslied (staande): Psalm 146: vers 3 en 4 ‘Heil wien Jacobs God wil bijstaan’ 

Votum en toenaderingsgebed 
o:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
a:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o.  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.  en niet loslaat het werk van zijn handen 

o: Heer, wij belijden voor U 
onze armoedige rijkdom 
onze rijkversierde armoe 

a:  leer ons bouwen op U 
  vergeef ons ons kleingeloof 
o:  bevrijd ons van alles dat ons hindert 
a: en maak ons vrijmoedig U te volgen, amen. 
 
 Vervolg intochtslied Psalm 146: vers 1 ‘Zing mijn ziel voor God uw Here’ 

(de gemeente gaat zitten) 
Kyrie 
Zingen lied 828  ‘Stem als een zee van mensen’  

ROND HET WOORD 
Groet 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest is in ons midden. 
Gebed 
 
Gesprek met de kinderen en lied ‘Kijk een om je heen’(AN II 28) 
Het verhaal van de bloemen. Een compositie met graan, bloemen, groenten en 

vruchten; uit een Amstelveense schooltuin en uit de kerktuin. De vijg is symbool 
van zegen en vruchtbaarheid, de olijf van zegen en vrede. 
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Eerste lezing: Deuteronomium 15: 1-11 

Zingen Lied 1008: 1 en 3 ‘Rechter in het licht verheven’ 
 
Tweede lezing: Marcus 10: 17-31 

Zingen Lied 816  ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ 

Overdenken 

Orgelspel 
Zingen Lied 647 ‘Voor mensen die naamloos’ 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging collectedoelen  
1e rondgang diaconie.  Wijkdoel voedselactie Dorcas. Dorcas 

is een internationale christelijke organisatie voor 

ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en 

wederopbouw. Dit jaar houden we een collecte in plaats van 

een inzameling van levensmiddelen voor de allerarmsten in 

Oost-Europa. Van de opbrengst van deze collecte worden door 

vrijwilligers van Dorcas levensmiddelen gekocht en in pakketten 

verpakt. Helpt u mee deze pakketten te vullen? 

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

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkdoel Kruiskerk 

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

2e rondgang kerk: Kruiskerk Wijkwerk. Deze week collecteren 

wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De 

bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor 

zieken, onze website, Kruispuntjes, liturgieën. Mogen wij u 

alvast heel hartelijk danken voor uw gift? 

-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 Kruiskerk. 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 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 368d : 

‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.’ 

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. 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 838  vers 1 en 2  ‘O grote God die liefde zijt’ 
 
Zegen beaamd door ons allen:  
 
 
Orgelspel 
 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten  
 

Aan deze dienst werkten mee: 

voorgangers: 
ouderling:  

diaken, collecteren: 
organist: 

lector: 
kinderdienst: 

ontvangst deur: 
lay out Orde van Dienst  

kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds. Roel Knijff  
Saskia de Jong 
Marijke van der Meulen, Anita Pfauth 
Frtis Heil 
Lamkje Sminia 
Corine Sloots 
Leni Kieft en Mathilde van Leeuwen 
Marijke van Reedt Dortland 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin, Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Yotam Worede 

 


