
 

 

 
 
 

ZESDE ZONDAG NA EPIFANIE 
Bevestiging van Eric Citroen in het ambt van ouderling    13 februari 2022 

 

INTREDE 

Orgelspel: Largo uit Sonate II (BWV 526)  
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 145: 1 en 3 O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal 

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 
a:  van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

o:  U die ons roept 
     tot uw heil en tot uw dienst 
a:  wees in ons midden  
     als de eerste en de laatste 
o:  Zegen ons, uw gemeente 
    in ons horen en geloven 
   in onze lof en ons offer 
a:  opdat wij tot zegen mogen zijn  
    op onze plaats in deze wereld 
    dat uw Koninkrijk beginne 
     hier op aarde. Amen. 

Vervolg intochtslied: 145: 2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht (daarna gaat 
de gemeente zitten) 
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Kyriegebed  
Glorialied: 281 Wij zoeken hier uw aangezicht      

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: 531: 1 en 3 Jezus die langs het water liep 

Het verhaal van de bloemen 
Rood is symbool voor het vuur van de Geest. Trosvormige planten 
symboliseren samenwerking en verbondenheid. De olijf is symbool van zegen. 
Rozen verwijzen naar ‘sub rosa’ in vertrouwen. Rode sterren als vlammen. 
Groen is de kleur van hoop. 

Chassidische vertelling “Hoop doet leven” 

Zingen Lied 653: 1 en 4 U kennen, uit en tot U leven 

Lezing Johannes 11: 17-27 

Zingen Lied 948 Als Gij er zijt 

Overdenken 

Lied Lied 657 Zolang wij ademhalen 

 

BEVESTIGING IN HET AMBT 

Inleiding 

Gelofte 

Zegen 

Vraag aan de gemeente 
v: gemeente van Jezus Christus 
hier samengekomen in de Kruiskerk 
maar verbonden met de hele kerk  
van Amstelveen-Buitenveldert 
en met de kerk van alle plaatsen en tijden; 



 

3 

nu Eric in het ambt bevestigd is, 
belooft u hem te aanvaarden 
hem te omringen met uw medeleven 
hem te dragen in uw gebeden 
en met hem mee te werken  
in antwoord op onze roeping? 
 
v: Wat is daarop uw antwoord? 
g: Ja, van harte! 

Zingen Lied 675 Geest van hierboven 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal 

Vandaag collecteren we jongeren in Nepal. De werkloosheid in Nepal is, 

vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel jongeren naar 

India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte 

arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter 

afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten 

binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de 

coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun inkomsten vielen toen 

in één klap weg. Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in 

Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen 

omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen bijvoorbeeld 

een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een pluimveebedrijf of 

naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een 

stageplek. Ook worden zij in contact gebracht met 

afnemers of werkgevers. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

de link 1e collecte 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

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

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Nepal Noodhulp 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/x75aTWoHoqw47KTNQszNVm
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2e rondgang kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente 

De kerk is meer dan een huis waar je (weer) welkom bent. In de kerk huist 

een gemeenschap die naar elkaar omziet en naar elkaar 

luistert. Predikanten en pastoraal medewerkers hebben 

aandacht voor het verhaal van de ander. Zij bieden 

iedereen die daar behoefte aan heeft een luisterend 

oor. Jong en oud. De collecteopbrengst wordt onder 

andere hiervoor ingezet.  

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

de link 2e collecte 

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 en 

Pastoraat 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor 

meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/  

De organist improviseert over een lied 

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

 

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: 970: 1, 3 en 5 Vlammen zijn er vele 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

 
Orgelspel: Passacaglia in d van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

https://tikkie.me/pay/PGAB/7bz3T2Uxo5tUr7Ubm9yCte
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

tienerdienst: 
lector: 

collecte:  
deurontvangst: 

 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Anita Winter 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Liesbeth en Hans 
Marleen Jongeneel 
Rob de Jong 
Tonneke van der Mede-de Rooij, Gerrie Mulder 
en Ettje Poesiat 
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en 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, 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 
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