
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ZEVENDE ZONDAG VAN DE HERFST 
31 oktober 2021 

 
INTREDE 

Orgelspel: ‚Vater unser im Himmelreich‘ van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande):Psalm 119 vers 1 en 6 ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’ 

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

0: Hoor ons aan, Eeuwige God 
g:      Hoor naar ons bidden 
o:     U die ons hart aanziet 

U, die onze diepten peilt 
g:  blijf ons niet verborgen! 
o:  Wij herkenden U niet, 

wij zochten onszelf 
g:  U Heer, vergeef ons! 
o:  Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 
g:  geef ons uw genade! 
o:  Breng ons in het reine met U en met elkaar. 
g:  Zegen ons met vrede 

en laat lichten uw aangezicht. Amen.   
 
Vervolg Psalm  119:  vers  7   (de gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed, uitlopend op 367d  
 
 
 
Glorialied 869 vers 1 en 2  ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’ 
 

HET WOORD 
Zondagsgebed 
v . De Heer is met U, 
a.  Zijn Geest is in ons midden. 
v:  U God 

die alleen God bent en onze Redder, 
leer ons te horen naar uw woorden, 
leer ons te kiezen voor het leven 
dat sterker is dan de dood, 
en dat ons verschijnt in Hem 
die uw waarachtige getuige is: 
Jezus, onze leidsman, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

g:  Amen 

Gesprek en lied met de kinderen:  Lied 262 (EL -naar Psalm 119) 
                                           ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’ 

Het verhaal van de bloemen. Het gipskruid symboliseert de engelen in de hemel. 
Zeven grote bloemen en een kleine roos verbeelden de broers en de vrouw. 

Eerste lezing: Job 19: 23-27 
Zingen: Lied 850 ‘Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede’ 
Tweede lezing: Macus 12: 18-27 
Zingen:  Lied 339a  
 
 
 
 
 
 
Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 
Zingen:  lied 722  ‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’ 
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 GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie. Bouwen aan de toekomst van kinderen in Benin. In het 

dorp Berecingou in het noorden van Benin, in West Afrika, wil enthousiaste 

groep studievrienden een basisschool oprichten. Hun doel is de lokale jeugd 

een betere toekomst te bieden. Behalve regulier onderwijs biedt de school ook 

mogelijkheden om de talenten van de kinderen te ontwikkelen. Zo kunnen ze  

   later in hun eigen onderhoud voorzien. Stichting 

BeninAmi wil hun droom met financiële steun uit 

Nederland mogelijk maken. Helpt u mee om te 

bouwen aan de toekomst van deze kinderen?  

  -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 

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

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 

BeninAmi. 

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

2e collecte kerk: Jeugdwerk in onze gemeente. We kunnen niet wachten om 

weer aan de slag te gaan. Alle coronamaatregelen maken dat Kliederkerk en 

Verhaal in de Kruiskerk even niet plaatsvinden. Maar 

we zijn blij dat de gezamenlijke tienerdienst voor 

12+ers er nog wel is. Dit is een gezamenlijke activiteit 

van de Paaskerk én Kruiskerk. Onder andere voor 

deze activiteiten is de opbrengst bestemd.  

  -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk. 

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

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

De organist improviseert over een lied 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘… zo bidden wij samen …’ volgt Lied  368j:  
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
https://tikkie.me/pay/PGAB/qvX399gYGLGfWFKtGdZrmk


4 

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: 723  ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

 
Orgelspel: ‘Een vaste burg is onze God’ van Jan Zwart (1877-1937) 
 

 
Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling:  

diaken: 
collecteren: 

organist: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

lay out Orde van Dienst  
kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

ds Barbara de Groot 
Han Jongeneel 
Cor Omta 
Lena de Man 
Henk Trommel 
Paula Rose 
Jelte Katsma 
Tonneke van der Mede en Gepke de Bruijn 
Marijke van Reedt Dortland 
Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en 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 06 30346050 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl 
ambulant predikant:     ds. Fokko Omta, 06-3034 6050 f.omta@protestantsekerk.nl tot 1.11.21 

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:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:f.omta@protestantsekerk.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl
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