
 

 

 
 
 
 

ACHTSTE ZONDAG VAN DE HERFST 
Maaltijd van de Heer                 7 november 2021 

 

INTREDE 

Orgelspel:  Adagio (BWV 564) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 283: 1 en 2 In de veelheid van geluiden 

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

o:   wij zullen mensen zijn 
g:   van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
o:   ons vertrouwen is op 
g:   die is en die was en die komt, amen. 

Vervolg intochtslied: 283: 3 en 4 Want wij mensen op de aarde 
 (daarna gaat de gemeente zitten) 

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

Glorialied: 305: 2 Alle eer en alle glorie 

ROND HET WOORD 
Zondagsgebed 
v: de Heer zij met u 
g: ook met u zij de Heer 
v.  (…)  
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Verhaal en lied voor en met de kinderen:  
Lied God is goed 

Het verhaal van de bloemen 
Oogsttijd: tijd om te delen. Van de overvloed uitbundig delen in ‘het licht van 
de Eeuwige’. De lampionnetjes symboliseren dat licht. 
Bron: Brugge- Bloemen in beeld- uitg. Lannoo/ Kok- Tielt/ Utrecht- 2013 

lezing: Jeremia 50: 4-7 

Lied psalm 80: 1 en 2 O God van Jozef, leid ons verder 

Lezing: Johannes 10: 1-6 

Lied: 908: 3 en 4 Ach, dat ik U zo laat herkende 

Overdenking 

Lied: 653: 1, 6 en 2 U kennen uit en tot U leven 

GAVEN EN GEBEDEN 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met 368e : God in de hemelen 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen 

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en 

huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in 

Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische 

opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft 

hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum 

helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische 

hulp nodig hebben na huiselijk geweld.  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 

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

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v. Guatemala. U kunt ook direct een bedrag 

(online) overmaken met de link voor de 1e collecte 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/kCMdFJztHyoc1XCr9XcuZ
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2e rondgang kerk: Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente 

Het verhaal van God en de mensen en de verbinding met elkaar en met de 
schepping vormt de bron voor het aanbod ‘Leren en Bezinnen’ van onze 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.  
Een inspirerend programma voor alle gemeenteleden 
en geïnteresseerden uit Amstelveen en 
Buitenveldert. De opbrengst van deze collecte wordt 
onder andere besteed aan de kosten die hiervoor 
worden gemaakt. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. leren en bezinnen.  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 
collecte 

De organist improviseert over een lied 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Inleiding en nodiging 

Vredesgroet 

v:   De vrede van de Heer zij met u! 
g:   Zijn vrede zij ook met u. 
v:   Groet elkander met zijn vrede 
g:   (wij wensen elkaar:) De vrede van de Heer. 

v:   Verheft uw harten. 
g:   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v:   Wij danken de Heer, onze God. 
g:   Onze dankbaarheid komt hem toe.  

Tafelgebed  

lied 404e Heilig, heilig, heilig 

Vervolg tafelgebed 

Lied 408e Lam van God 

Vervolg tafelgebed 

Onze Vader (gezamenlijk) 

Lied 389: 1 en 2 Het brood dat ons voor ogen staat 

https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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Delen brood en wijn 

Dankgebed 

Stil gebed 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 978 1.3 en 4 Aan U behoort, o Heer der heren 

Zegen 
(beaamd door ons allen: ) 

 

 

Orgelspel:  Fuga in C-Dur (BWV 564) van Johann Sebastian Bach 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
kopiëren, lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Mareke Kniep 
Jellie Snijders en Cor Omta 
Henk Trommel 
Marleen Jongeneel  
Flip Brink 
Anita Pfauth 
Mathilde van Leeuwen en Leni Kieft  
Leni Kieft en Tine de Lange, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Yotam Worede en Freek de Vries 
 

 

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 
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:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

