
 
 

 
 

 
 
 
 

 

TWEEDE  ZONDAG NA PASEN 
JOM HA’ATSMAOET - ONAFHANKELIJKHEIDSDAG 

1 mei 2022 
Orgel:  Air and Gavotte van Samuel Wesley (1766-1837) 

 INTREDE 
Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 100 ves 1 en 2 Juich Gode toe, bazuint en zingt 

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: Ons leven staat in het licht van Hem 
a: die schiep, bevrijdt en voltooien zal.  
    Amen. 
 
Vervolg intochtslied: Psalm 100 vers 3 en 4 Treed statig binnen door de poort  

(de gemeente gaat zitten) 
Kyriegebed en zingen acclamatie 301 k 

(I: meisjes en vrouwen, 

II: jongens en mannen)  
 
 
 
 
 

 
Gloria Psalm 33 vers 1 en 2  Kom nu met zang en roer de snaren 
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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: ‘Hevenu Shalom Aleichem’ 
                                                                  ik wens je vrede, vrede vrede van de Heer 

Het verhaal van de bloemen.  Klimop langs de straten van Jeruzalem, 

symbool van Gods trouw. De stokken verwijzen naar de oude mensen. 
Ontelbare bloemetjes van fluitenkruid symboliseren de spelende kinderen. 

Eerste lezing: Lezing Leviticus 19: 1-18 

Zingen Psalm 119: 1 en 2 Welzalig wie de rechte wegen gaan 

Tweede Lezing Zacharja 8: 1-8  

Zingen: ‘Er is een stad voor vriend en vreemde’ (194 ELB) Er is een stad voor 

vriend en vreemde, diep in het bloemendal. Er is een mens die roept om vrede, 

die mens roept overal. Er is een huis om in te wonen voorbij het dodendal. Er is 

een vader met zijn zonen; zij roepen overal. 

Overdenken 

Zingen: ‘Hine Ma Tov‘ (Joodse Shabathymne): 
    Hine Ma Tov uma na’im, Shevet achim gam yachad (Komt, ziet hoe        

goed en hoe lieflijk het is, als broeders (mensen) tezamen wonen!) 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Jacob Soetendorp Institute for Human Values. Dit instituut is 

opgericht door rabbijn Awraham Soetendorp en kreeg de naam van zijn vader. 

De missies van het Jacob Soetendorp Institute for Human 

Values zijn: 

•De aarde beschermen 

•Werken naar sociale en economische gelijkheid 

•Bouwen aan vrede en verzoening 

•Dialoog promoten tussen religies en generaties 
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•Verbeteren van kinderlevens wereldwijd  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummerNL32 INGB 0000 5268 33 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. 

Soetendorp Institute. 

 -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. Communicatie in onze gemeente. In deze tijd is de kerk geen 

vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze doelen en ons werk nog actiever 

onder de aandacht van de mensen brengen. In de jonge 

Kerk was het trouwens niet heel anders: Paulus ging op 

de Areopagus staan. In deze tijd is internet een 

belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe 

gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere 

manieren willen we met de mensen om ons heen 

communiceren. Met de opbrengst van deze collecte wordt onder andere het 

onderhouden van de websites betaald.  

  -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Communicatie  -

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 
zingen  Lied  568a Ubi caritas 
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/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 803 vers 1, 2, 5 en 6  Door de wereld gaat een woord 
Zegen beaamd door  allen:  

 
 

 
Zingen Lied 708 vers 1 en 6  Wilhelmus van Nassouwe 
 
Orgel: Fuga in C (BWV 531) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
 

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: 

Rabbijn Soetendorp en ds Roel Knijff 
Anita Winter 
Herma Hemminga 
Lena de Man 
Henk Trommel 
Paula Rose 
Marleen Jongeneel 
Ineke Norel, Tineke vd Pluijm en Gerda Stapel 
Marijke van Reedt Dortland 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Henk van der Meulen 

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  
ouderenpastor:              Eric Citroen 06 5067 403  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 

 
 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

