
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZESDE ZONDAG VAN DE HERFST 
24 oktober 2021 

 

INTREDE 

Orgelspel: Auf meinem lieben Gott (variaties) 
 van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 216: 1 en 2 

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

o: Wij behoren toe aan de Schepper  
 naar wiens beeld wij allen zijn gemaakt.  
a: In God ademen we,  
 in God leven we,  
 in God delen we het leven met de hele schepping.  
o: Wij behoren toe aan Jezus Christus,  
 het evenbeeld van God en de mensen.  
a: In Hem ademt God,  
 in Hem leeft God,  
 door Hem zijn we verzoend.  
o: Wij behoren toe aan de Heilige Geest,  
 die ons leven vernieuwt en ons geloof versterkt.  
a: In de Geest ademt liefde,  
 in de Geest leeft waarheid,  
 Gods adem zet ons voortdurend in beweging.  
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o: Wij behoren toe aan de Drie-eenheid,  
 die één is in allen en Drie-in-Een.  
a: In God zijn wij allen geschapen,  
 in Christus zijn wij allen gered,  
 in de Geest zijn wij allen verbonden.  
 Amen. 

Vervolg intochtslied: 216: 3 (daarna gaat de gemeente zitten) 

Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot U zingen wij 301k (I vrouwen; II mannen) 

Glorialied: 8b 

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  Zijn Geest in ons midden. 
v.  (…)  

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: ‘Genieten van genoeg’ (Elly Zuiderveld)    
https://www.youtube.com/watch?v=iShXKcQdQzY  (zie inlegvel) 

Het verhaal van de bloemen 
De wolk gipskruid verbeeldt de engelen. Vogels tussen groene bladeren. 
Handvorming blad verwijst naar de hand van God. Zonnebloemen verwijzen 
naar de zon en zijn symbool van geloof. 

Bijbellezing: Psalm 104 

Lied 154b: 1 t/m 8 

Uitleg en verkondiging 

Lied 992 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Jeugddiaconaat 

Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale 

werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals 

Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan 

https://www.youtube.com/watch?v=iShXKcQdQzY
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diaconale bewustwording onder kinderen en 

jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, 

zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten 

te ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de 

aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen? 

 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 

NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v. Jeugddiaconaat. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 1e collecte. 
2e rondgang kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente 

Deze collecte is bestemd voor het pastoraat, voor het omzien naar elkaar. 
Onze samenleving staat aan de vooravond van een grote verandering. Nu nog 
zijn 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. In 2030 zijn er dat 2,1 miljoen. Met 
de meesten van die ouderen gaat het fysiek gelukkig goed. Maar meer dan de 
helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. 
Door eenzaamheid eerder te signaleren en het 
bespreekbaar te maken kan veel ‘leed’ worden 
voorkomen. Uw gift in deze collecte is een mooi 
begin om uw steentje hieraan bij te dragen.  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst & 
pastoraat. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken link voor de 2e collecte. 

De organist improviseert over een lied 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met 368g 

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/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
https://tikkie.me/pay/PGAB/qvX399gYGLGfWFKtGdZrmk
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 978 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

 

Orgelspel: Fuga in g-moll (BWV 578) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

ds. Sieb Lanser 
Antoinette Kamsteeg 
Cor Omta 
Henk Trommel 
Irene van Eenige 
Josje Dijkstra 
Rob de Jong 
Ria Kok van Hall en Gerrie Mulder 
Riekus en Ria Kok-van Hal,l Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen 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 Knijff, 06 54 33 12 44, dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl 
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:knijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

