
 
 

 
 

 
 
 
 

 

DERDE ZONDAG VAN DE 40 DAGEN 
20 maart 2022 

INTREDE 
Orgel:   Herzlich lieb hab ik dich, o Herr (BWV 1115) van Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande):  Psalm 103: vers 1 en 5  Zegen, mijn ziel, de grote naam 
des Heren  

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 103: vers 3 Hij is een God van liefde en genade 

(de gemeente gaat zitten) 
Kyrie 
Zingen 301 g 
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ROND HET WOORD 

Groet 
v . De Heer zij  met U 
a. ook met u zij de Heer 
 
Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen  en zingen Lied 606 Met Mozes zijn wij meegegaan 

Het verhaal van de bloemen.  Een vijgenboom zonder vruchten en een boom die, 
dankzij extra goede verzorging, uitbundig vrucht draagt. Gemaakt met takken 
van de vijgenboom uit de kerktuin. 

Testament Exodus 6: 2-9 

Zingen Lied 832 Geroepen om op weg te gaan 
 
Lezing:  Lucas 13: 1-9 
 
Zingen Lied 942  Ik sta voor U in leegte en gemis 
 
Overdenken 

Zingen Lied 25 c 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta. Anies uit 

Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, woont op straat. "Ik was een 

gewoon kind, met een thuis en een fijn gezin,” vertelt zij. “Maar alles 

veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege gokschulden. 

Om geld te verdienen, moesten we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar 

school.”In Yogyakarta wonen veel kinderen, net als 

Anies, op straat. Medewerkers van de organisatie 

Dreamhouse zoeken kinderen op straat op en 

bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, 

spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in 

vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat 

definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Ook 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
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regelen ze dat de kinderen weer naar school kunnen. Vrijwilligers helpen de 

kinderen bij het leren. Dreamhouse doet ook aan preventie: ze probeert te 

voorkomen dat kinderen op straat belanden, onder andere door ouders te 

helpen hun gezin financieel te onderhouden.Ondersteunt u dit belangrijke werk 

met uw gift aan de collecte? 

  -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 

  5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Yogyakarta 

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

collecte 

  -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/ 

2e collecte Eredienst en pastoraat in onze gemeente. Jezus stelde niet de wetten 

en de regels , maar de liefde centraal. Omzien naar 

elkaar blijft actueel zolang er mensen zijn. Samen 

met onze pastores spreekt Jezus ons daar 

persoonlijk op aan. Elke dag opnieuw, ook in de 

huidige tijd. Uw bijdrage wordt besteed om pastores 

daarbij te helpen.  

  -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 

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

  -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  
en zingen  responsie Lied 367k 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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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: 943: 1, 4, 5 en 6  God gaat zijn ongekende gang 

Zegen beaamd door  allen:  

 
 

Orgel: Poco Lento (uit: Fantaisie in C) van César Franck (1822-1890) 
 

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 Roel Knijff 
Geert Jaap Welsing 
Marijke van der Meulen 
Jeike Biewenga 
Henk Trommel 
Lamkje Sminia 
Corine Sloots 
Ineke Norel, Tineke van der Pluijm en Gerda 
Stapel 
Marijke van Reedt Dortland 
Ria en Riekus Kok-vHall 
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 54331244 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl 
scriba kerkenraad:         Henk van der Meulen, 06 55174089 - scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 
koster:                              Marianne 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

