
 

 
 
 
 

ZONDAG QUINQUAGESIMA (50E
 DAG VOOR PASEN) 

27 februari 2022 
 

 
---------- INTREDE ----------- 

 
Orgelspel:  Adagio e dolce uit Sonate III (BWV 527)  

van Johann Sebastian Bach (1685-1759) 
 

Welkom 

Intochtslied (staande): psalm 31:1 en 2 

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

 voor U liggen alle harten open, 
 alle verlangens zijn U bekend 
 en geen geheim is voor U verborgen. 
 Zuiver de overleggingen van ons hart 
 door de ingeving van uw heilige Geest, 
 zodat wij U van harte liefhebben 
 en grootmaken uw heilige Naam. 

g: Amen. 

Vervolg intochtslied: psalm 31:6 
(de gemeente gaat zitten)
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Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot u .. zingen wij (I = vrouwen; II = mannen): 
 
 

 
 
 
 
 
 

Glorialied: lied 654:4, 5 en 6 
 

 -----------HET WOORD ---------- 
 

Groet 
v. De Heer zij met u. 
a. Zijn Geest in ons midden. 

Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen 

Lied: ‘In vrede komt mijn ziel tot rust’ (ELB 300) 

In vrede komt mijn ziel tot rust bij de Heer, 
van Hem wacht ik mijn heil. 
Ja, alleen God is bron van heil en vrede, 
in Hem rust mijn ziel. 

Het verhaal van de bloemen 
Lampionnetjes symboliseren het licht van God. 

Lezing uit de profeten: Ezechiël 37:15-24a 

Lied 967:3 en 4 

Lezing uit de brieven: 1 Johannes 1:5-2:2 

Lied: gezang 449 (Lvdk):1, 3 en 4 
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3  Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
 

4  Ja, amen, ja, 
op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonde. 
Zijn schuld'loos bloed 
maakt alles goed 
en reinigt ons van zonde. 

Lezing uit het evangelie: Johannes 11:45-53 

Acclamatie bij de evangelielezing 

  (liedboek 339a) 
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Uitleg en verkondiging 

Lied 512:1 t/m 4 

 ----------- GAVEN EN GEBEDEN ---------- 
 
Mededelingen 

Aankondiging collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Noodhulp vluchtelingen grens Polen/Wit-Rusland (KIA) 

Sinds  november 2021 zitten minstens 2.000 migranten uit het Midden-
Oosten vast aan de grensovergang tussen Polen en Wit-Rusland.  
De kampen daar zijn op dit moment ontruimd en de migranten zijn naar een 
loods gebracht. Daar krijgen ze dekens, medicijnen en gekookte tarwe als 
voedsel. Deze tijdelijke opvangplaatsen zijn echter overvol en er is geen plaats 
voor iedereen.  
De Pools-Lutherse Kerk probeert de mensen op de 
vlucht te helpen met hulpgoederen. De hulppakketten 
bevatten water, energierepen, gelhandwarmers, 
hygiëneartikelen, dekens en pyjama's.  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
de link 1e collecte 
U kunt uw gift overmaken op banknummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. Noodhulp 
Polen/Wit-Rusland 

2e inzameling kerk: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente 
Ook voor het komende seizoen wil onze gemeente weer een bron van 
inspiratie zijn d.m.v. lezingen en het houden van kringen. Dit gebeurt alles 
onder voorbehoud van wat er mogelijk is, in het kader 
van een afwisselend programma ”Leren en Bezinnen”. 
Het is voor alle gemeenteleden en geinteresseerden in 
Amstelveen en Buitenveldert. De opbrengst van deze 
collecte is onder andere voor deze activiteiten bestemd. 
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 Vorming en 
toerusting. 
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/ 

Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd 

https://tikkie.me/pay/PGAB/x75aTWoHoqw47KTNQszNVm
https://tikkie.me/pay/PGAB/7bz3T2Uxo5tUr7Ubm9yCte
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Dankgebed en Voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ volgt: lied 367b 

 
 
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: lied 536: 1, 2 en 3 
 

Zegen beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel: Fuga en Ciaconna in C (BuxWV 137)  
van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
organist: 

lector: 
leiding kinderen: 

deurontvangst/plaatsaanwijzer: 
collecteren: 

lay-out orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid- en beeldtechniek: 

ds. H.U. de Vries 
Rudie van Balderen 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
Henk van der Meulen 
Irene van Eenige  
Gepke de Bruijn, Leni Kieft en Tine de Lange 
Anita Pfauth 
Marleen Oostlander 
Riekus en Ria Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Jellie Snijders 
 

 

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 54331244 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

