
 

 

 
 
 
 

PALMPASEN 
10 april 2022 

 

 

INTREDE 

Orgelspel: Psalm 24 "Verhoog, o poorten, nu de boog"  
van Anthoni van Noordt (1619-1675) 

 
Welkom  

Kinderen komen zingend binnen met: 
Lied 555: Dans en zing: hosanna voor de koning 

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 leed, die overwon en die ons voorgaat. Amen. 

Lied: Psalm 118: 1 en 8 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen 
(daarna gaat de gemeente zitten)  



 

2 

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

  

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

Zondagsgebed 

Gesprek met en de kinderen;  lied 553 Stap voor stap gaat door Jeruzalem 

Het verhaal van de bloemen 
Bij psalm 118:8. De mens die verworpen werd, wordt de basis voor nieuw 
leven. Een hoeksteen wordt eeuwig groen. 

Overgenomen uit: Brugge-Bloemen geven zin. Uitg. Lannoo/ Kok-Tielt/ Kampen.2002 

Lezing: Genesis 22: 1-18 

Lied  (VL) 294: 2, 4, 5 en 8 Lied van Izaäk                   tekst: Huub Oosterhuis 
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2 Ga jij, zo werd Abram geroepen, 
ga jij, uit de ban van de ring. 
En hij ging zijn geluk beproeven, 
Maar hij wist niet waarheen hij ging. 

5 Een dag riep de stem hem bij name: 
Gij jij, neem je enige zoon 
en voer hem met hout beladen 
de berg op die Ik je toon. 

4 Een dag werd hem Izaäk geboren 
uit Sara’s onvruchtbare schoot. 
Nu was hem toekomst beschoren 
tot over de grens van de dood. 

8 Zo gingen die beide tezamen, 
drie dagen, zo gingen zij voort. 
En toen zij ten hoogste kwamen, 
wie sprak daar het laatste woord? 

Lezing: Johannes 12: 12-19  

Lied 435 Hef op uw hoofden, poorten wijd 

Overdenken 

Lied: 126a Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: 

Het Wereldhuis: een plek voor ongedocumenteerde migranten  

Het Wereldhuis geeft ongedocumenteerden informatie en begeleiding. In 

Amsterdam wonen ongeveer 15.000 mensen zonder papieren. Sommige van 

hen zijn vluchtelingen of werkmigranten, anderen zijn 

het slachtoffer van mensensmokkel. Het Wereldhuis 

biedt advies en begeleiding en zorgt  voor taal- en 

computercursussen. De meeste activiteiten worden 

door de ongedocumenteerden zelf georganiseerd. Door 

actief vrijwilligerswerk te doen, verbeteren zij hun 

toekomstperspectief. Wilt u hieraan bijdragen?  

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.  
Wereldhuis  

https://tikkie.me/pay/PGAB/aL5MEkvgpYWMWnQJZCd2KE
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2e inzameling kerk: 

Jong Protestant: PaasChallenge – inleven in het paasverhaal 

Elk jaar doen meer dan 6.000 jongeren in de week voor Pasen mee met de 

PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren 

de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. 

Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in 

bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de 

vraag gesteld welke keuzen zij zouden maken in de 

situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge 

als ontdekkend en verrijkend.  

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 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 PaasChallenge 

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 

 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/soJpiqjM2nanzcaqzeuBCj
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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: 556  Alles wat over ons geschreven is 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

 

Orgelspel: Andante uit Sonate IV van Alexandre Guilmant (1837-1911)  
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
 

kopiëren Orde van Dienst: 
 lay-out Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Mareke Kniep 
Jellie Snijders  
Henk Trommel 
Corine Sloots 
Josje Dijkstra 
 Timo Omta 
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 
Henk van der Meulen 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 
ouderenpastor:             Eric Citroen, 06 5067 6403, ouderenpastor@pga-b.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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