
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ZESDE ZONDAG VAN PASEN  
ZONDAG ROGATE (BIDT) 

22 mei 2022 
 
 

INTREDE 

Orgel: Variaties over "Gij die alle sterren houdt"  
Johann Christian Kittel (1732-1809) 

Welkom  

Intochtslied (staande) - Liedboek 213: 1, 2 en 3 

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

o: De naam van onze God zij geprezen, 
g: want Hij is ons getrouw en nabij. 
o: Hij wijst ons gebed niet af! 
g: Hij aanvaart ons gebed en houdt ons in leven!  Amen.   

Vervolg intochtslied -  213: 4 en 5 (gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed  
v: … na: daarom roepen wij tot U… zingen wij 301k  (mel.John.L.Bell-Bridget) 

I= vrouwen;  
II= mannen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glorialied 870: 1, 2, 4 en 8 

HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. Licht en vrede voor u allen.  
a. Licht en vrede voor de wereld. 
v.  … 

Gesprek en lied met de kinderen – (liedboek 235) 
We zingen dit lied in canon, het eerste couplet eerst een keer samen, daarna 
volgt nogmaals couplet 1 en komen aansluitend de coupletten 2 en 3.  
De ‘vleugelkant’ begint, de ‘doopvontkant’ begint als de eersten bij ‘2’ zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal van de bloemen 
 Een kleed van groen, bomen en struiken die volop vruchtdragen: vijgen, 

druiven, olijven, olijfolie, wijn, graan en brood. 
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Eerste lezing - Joël 2: 21-27 
21 Wees niet bang meer, akkers, wees blij en verheug je, 
want de HEER heeft grote daden gedaan! 
22 Wees niet bang meer, dieren van het veld, 
want een kleed van groen bedekt de woestijn, 
de bomen dragen volop vrucht, 
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 
23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij 
en verheug je in de HEER, jullie God, 
want Hij gaf regen om je te verkwikken, 
Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen, 
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 
24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan, 
de perskuipen lopen over van wijn en olie. 

25Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die jaren waarin je oogst is opgevreten 
door sprinkhanen, zwerm na zwerm, door mijn grote leger, dat Ik op jullie 
had afgestuurd. 26Jullie zullen weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, 
en de naam van de HEER, je God, prijzen, want Ik heb wonderbaarlijk met 
jullie gehandeld; nooit meer zal mijn volk te schande staan. 27 Dan zullen 
jullie inzien dat Ik in Israëls midden ben, dat alleen Ik, de HEER, jullie God 
ben; nooit meer zal mijn volk te schande staan. 

Lied 858 ‘Vernieuw in ons, o God’ 

Tweede lezing - Johannes 14: 23-29 
23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan 

wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem 

komen en bij hem wonen. 24Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan 

wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de 

woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. 25Dit alles zeg Ik tegen 

jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, 

die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en 

alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. 

27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet 

geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben 

toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me 

liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan 
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Ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven 

wanneer het zover is.  

Overweging 
Lied 675: 1 en 2 

GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Collectes  u kunt contant geven (straks bij de uitgang in de mandjes) of digitaal 

overmaken (via ‘tikkie’of de givt-app of bankrekening) 
- Diaconale collecte - Stichting Anna Poot 
De gezondheidszorg laat in Afrika nog veel te wensen over. Het artsentekort 
daar brengt mee dat een groot deel van preventie, diagnostiek en behandeling 
bij verpleegkundigen komt. De stichting Anna Poot 
verbetert de gezondheidszorg door verpleegkundigen op 
te leiden en te ondersteunen, te zorgen dat studerenden 
zich financieel kunnen redden en zo hun 
toekomstperspectief kunnen verbeteren. Helpt u mee?  
Rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buite 
nveldert, o.v.v. Stg Anna Poot 

- Collecte Kerk - Missionair werk: oog voor kinderen bij pioniersplekken.  

Bij pioniersplekken van de PKN krijgt de leefwereld van jonge bezoekers veel 

aandacht. Het evangelie wordt gebracht op een manier die bij hen past. Zo 

hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis te Zwijndrecht hun eigen plek 

waar alle ruimte is voor gezelligheid, leuke activiteiten 

en goede gesprekken. De Protestantse Kerk 

ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van 

kerk zijn door heel Nederland. Rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Pioniersplekken. 

Gebeden 

Dankgebed 

Voorbeden (steeds na ‘.. zo bidden wij samen:’ volgt 368f): 
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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 657 ‘Zolang wij ademhalen’ 

Zegen beaamd door ons allen:  

 
 

 
 
Orgel Ciaconna  Johann Bernhard Bach (1676-1749) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst ontmoeting en koffie, thee of limonade.  
Iedereen is van harte welkom. 
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Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
organist: 

leiding kinderen: 
lector: 

deurontvangst: 
collecteren: 

Lay out Orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluidstechniek: 

Kruispuntjes: 
koster: 

ds Barbara de Groot 
Han Jongeneel 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Paula Rose 
Ineke Norel, Tineke van der Pluijm, Gerda Stapel 
Anita Pfauth 
Aart Appelhof 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Jellie Snijders 
Marjon Graven 
Marian van Leeuwen 

 
 

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: 06 - 2112 4567; contact@kruiskerk-amstelveen.nl 

wijkpredikant: ds. Sieb Lanser, 020-4534540; lanser@kruiskerk-amstelveen.nl  

scriba wijkkerkenraad:  Ton Kotterer;  06-22196510;  scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 

ouderenpastor: Trudy Joosse-Ridder ; 06-83354924, ouderenpastor@pga-b.nl 

koster:  Marian van Leeuwen; 06-429 25 149; koster@kruiskerk-amstelveen.nl  

 

Berichten voor Kruispuntjes: 

Uiterlijk dinsdag vóór 18.00 uur opgeven via contact Kruiskerk:  

06 – 2112 45 67 of via de mail: mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl  
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