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VIERDE PAASZONDAG (‘JUBILATE’) 
8 MEI 2022 

 

INTREDE 
Orgelspel 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): psalm 66: 1 

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 66: 5 (de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed  

Glorialied: lied 624: 2 en 3  
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HET WOORD 

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

Zondagsgebed 

Gesprek/verhaal en lied met de kinderen  
Lied 399 (kinderlied ook op de beamer)  

Het verhaal van de bloemen 
De leerlingen worden uitgenodigd voor het ontbijt. Door het werk van de 
Geest herkennen zij Jezus bij het uitdelen van brood en vis.  
Rood is de kleur van de Geest. 

Eerste lezing: Jesaja 25: 6-9 (NBV21) 

Lied: psalm 33: 1 

Tweede lezing: Johannes 21:1-19 (eigen vertaling) 
1 Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de leerlingen, aan de zee van 
Tiberias, en Hij openbaarde zich aldus: 
2 Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, die Tweeling genoemd werd, en 
Nathanaël, die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeüs en twee 
anderen van zijn leerlingen. 3 Simon Petrus zei tot hen: ‘Ik ga vissen.’ Zij zeiden 
tot hem: ‘Wij gaan ook met je mee.’ Zij gingen naar buiten en gingen in het 
schip, en in die nacht vingen zij niets. 
4 En toen het reeds morgen geworden was, stond Jezus aan de oever; de 
leerlingen wisten echter niet dat het Jezus was. 5 Jezus dan zei tot hen: 
‘Jongens, jullie hebben zeker niet wat vis voor bij het brood?’ Zij antwoordden 
Hem: ‘Nee.’ 6 En Hij zei tot hen: ‘Werp aan de rechterkant van het schip het net 
uit, en jullie zullen vinden.’ Zij dan wierpen het uit, en ze waren niet meer in 
staat het op te trekken vanwege de menigte vissen. 7 Bijgevolg zei die leerling 
van wie Jezus hield tot Petrus: ‘Het is de Heer!’ Toen Simon Petrus hoorde dat 
het de Heer was, gordde hij zijn bovenkleed vast – want hij was naakt – en 
wierp zich in de zee. 8 De andere leerlingen echter kwamen met het scheepje – 
want zij waren niet ver van het land, maar zo’n tweehonderd el –, het net met 
de vissen meeslepend. 
9 Toen zij dan aan land gegaan waren, zagen zij er een kolenvuur liggen, en vis 
daarop gelegd en brood. 10 Jezus zei tot hen: ‘Breng van de vissen die jullie nu 
gevangen hebben.’ 11 Simon Petrus dan klom aan boord en trok het net op het 
land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig. En ofschoon het er zoveel waren, 



 

3 

raakte het net niet gescheurd. 
12 Jezus zei tot hen: ‘Kom ontbijten.’ En niemand van de leerlingen durfde bij 
Hem na te vorsen: ‘U, wie bent U?’, omdat ze wisten dat het de Heer was. 13 
Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis evenzo. 14 Dit was 
reeds de derde keer dat Jezus zich openbaarde aan zijn leerlingen, nadat Hij 
was opgewekt uit de doden. 
15 Toen zij dan ontbeten hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: ‘Simon, zoon van 
Johannes, heb je Mij lief, meer dan dezen?’ Hij zei tot Hem: ‘Ja, Heer, Ú weet 
dat ik van U houd.’ Hij zei tot hem: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Hij zei hem 
opnieuw, voor de tweede maal: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief? Hij 
zei tot Hem: ‘Ja, Heer, Ú weet dat ik van U houd.’ Hij zei hem: ‘Hoed mijn 
schapen.’ 17 Hij zei hem voor de derde maal: ‘Simon, zoon van Johannes, houd 
je van Mij?’ Petrus werd bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal zei: 
‘Houd je van Mij?’ En hij zei tot Hem: ‘Heer, alles weet U; Ú is bekend dat ik van 
U houd.’ Jezus zei tot hem: ‘Weid mijn schapen.  
18 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je, toen je jonger was, was je gewoon jezelf te 
omgorden en te lopen waar je maar wilde. Maar wanneer je oud geworden 
bent, zul je je handen uitstrekken, en een ander zal je omgorden en brengen 
waar je niet heen wilt.’ 19 Dit dan zei Hij om aan te duiden met wat voor dood 
hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij hem: ‘Volg mij!’ 

Lied 649: 1, 3, 5 en 6 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel  

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging collectedoelen  
1e inzameling diaconie: Bouwen aan de toekomst van kinderen in Benin 

In het dorp Berecingou in het noorden van Benin, in West Afrika, wil 
enthousiaste groep studievrienden een basisschool oprichten. Hun doel is de 
lokale jeugd een betere toekomst te bieden. Behalve 
regulier onderwijs biedt de school ook mogelijkheden 
om de talenten van de kinderen te ontwikkelen. Zo 
kunnen ze later in hun eigen onderhoud voorzien. 
Stichting BeninAmi wil hun droom met financiële steun 
uit Nederland mogelijk maken. Helpt u mee om te 
bouwen aan de toekomst van deze kinderen?  



 

4 

U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collectie diaconie 
of u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
BeninAmi 

2e inzameling kerk: Kerk in Actie:  Noodhulp Nigeria – werken aan vrede 
In het noorden van Nigeria zijn ruim twee miljoen christenen en moslims op 
de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in 
vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn 
terechtgekomen in dorpen waar de bewoners zelf al 
nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de 
vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en 
hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen 
op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer 
en het verwerken van trauma’s.  
U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk 
of u kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Nigeria 

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  

Dankgebed en Voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ volgt lied 368f 

 

Stil gebed  

Afsluiting  

https://tikkie.me/pay/PGAB/kBjsjFLBopUGjd6XhjgQK6
https://tikkie.me/pay/PGAB/ezMX78hcfCPBMK7W8rbDD8
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Nodiging 

Tafelgebed 
  v: De Heer zij met u. 
  g:  En met uw geest. 
  v:  Verheft uw harten. 
  g:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
  v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
  g: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  v: …… 

Sanctus en benedictus: lied 404c 

 
Vervolg tafelgebed 

Acclamatie na de instellingswoorden:  
  g:  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
              en wij belijden tot Gij wederkeert 
              dat Gij verrezen zijt. 
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Onze Vader 

Vredegroet 

Lam Gods: lied 408c 

 

Communie 

Dankzegging 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: lied 652: 1, 2 en 3 

Zegen  

Orgelspel  
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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. Harmen de Vries 
Saskia de Jong 
Cor Omta 
Vincent Dorenbos 
Lamkje Sminia 
Irene van Eenige 
Annemie van Hamel, Ria Kok – van Hall en 
Mathilde van Leeuwen 
 Timo Omta 
Marleen Oostlander 
Riekus en Ria Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Aart Appelhof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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