
 

 

 
 
 
 

TWEEDE ZONDAG VAN DE 40 DAGEN 
13 maart 2022 

 

INTREDE 

Orgelspel: Was Gott tut, das ist wohlgetan  
van Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

 
Welkom  

Intochtslied (staande): Psalm 25: 2 en 4 Here maak mij uwe wegen 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet laat varen de werken van zijn handen. 

o: Wij zullen in Gods Naam mensen zijn 
a: van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
o: Ons leven staat in het licht van Hem 
a: die schiep, bevrijdt en voltooien zal. Amen. 

Vervolg intochtslied: Psalm 25: 7 Gods verborgen omgang vinden  
(daarna gaat de gemeente zitten)  



 

2 

Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot U zingen wij 301a 

 

HET WOORD 
Groet 
v: de Heer zij met u 
a: ook met u zij de Heer 

Zondagsgebed 

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied: OPW 145 Gods volk wordt uitgeleid  

Gods volk wordt uitgeleid, 
Zij gaat met vreugde voort 
En de bergen en heuv′len 
Juichen rondom haar. 
Alles zingt erbij,  
Zelfs de bomen zijn blij 
En zij klappen voor hun God. 

En de bomen in het veld 
Zullen klappen voor Hem...  3x 
En wij gaan vrolijk voort. 

Het verhaal van de bloemen 
Graankorrels die in de zwarte aarde uitgroeien tot korenhalmen en veel 
vrucht dragen. 

Bijbellezing: Jesaja 63: 1-9 

Lied 558: 1 , 5 en 3 Jezus, om uw lijden groot 
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Bijbellezing:  Johannes 12: 20-36  

Lied 544: 1, 2 en 3 Christus naar wie wij heten 

Overdenken 

Lied ZZZ 703 Veertig dagen 

1. Veertig dagen nog tot Pasen tot de winter is gegaan 
en het lengen van de dagen 
kou en duister gaan verjagen en het leven op zal staan. 

refrein: Veertig dagen, weken, jaren 
wachten, weten en ervaren 
dat is iets nieuws, verandering 
met vreugd’ en moeite samenging. 

2. Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 
in de warme schoot van moeder 
tot het klaar is om te komen, volheid is en nieuw begin. 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s 

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, 

Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers 

schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. 

Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te 

vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee 

samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en 

kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou 

staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine 

kleding naar school hoeven.  

De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel 

financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het 

mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s 

begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

tikkie 1e collecte 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/5gC3QpHTTBgHd6detqqRa1
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2e rondgang kerk:  

Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De 

opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is 

onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor 

zieken, onze website, de nieuwsbrief en voor 

kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de 

viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken.  

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

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 Wijkwerk 

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  368d Houd mij in leven 

 
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/4Rxw6bgShUSWbkoWFKmvw3
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

Orgelspel: Andante Cantabile (uit Symfonie nr. 4)  
van Charles Marie Widor (1844-1937) 

 

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. Roel Knijff 
Antoinette Kamsteeg 
Cor Omta 
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Paula Rose 
Heleen Bakker 
Tonneke van der Mede-de Rooij, Gerrie Mulder 
en Ettje Poesiat 
Leni Kieft en  Tine de Lange, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta 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 
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