
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN  
ZONDAG EXAUDI (HOOR – PS 27:7) / WEZENZONDAG 

29 mei 2022 

 

Wankelen 

Een eerste stap kan een danspas zijn 

het ligt aan de maat waarin je telt 

of voeten het juiste moment verlaten 

je blik kijkt alsof alles zo is bedoeld. 

Een eerste stap kan een danspas zijn 

bij verlies van het evenwicht, droom 

jezelf een vangnet, armen die dragen 

tot voeten vaste grond ontmoeten. 

Alleen jij bepaalt of je na het vallen 

blijft liggen tot de warmte je verlaat 

of dat je opstaat, een draai je vindt. 

Een eerste stap kan een danspas zijn. 

Saskia van Leendert, uit: Restwarmte 
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INTREDE 
 
Orgelspel: Moderato en Graziozo van Friedrich Schmoll (ⴕ 1792)  
 

Welkom  

Intochtslied (staande): psalm 27: 1 en 4 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij…’ 

Bemoediging   
o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

toenaderingsgebed (Gezongen): lied 209  Heer Jezus, O Gij dageraad 

 

 

 

 

de gemeente gaat zitten 

Kyriegebed met Kyrie- en Gloriahymne 

v: ….   na: daarom roepen wij tot U zingen wij 299e (I vrouwen; II mannen) 

 

ROND HET WOORD 
Groet 
v . De Heer zij  met U 
a.   Zijn Geest in ons midden. 
v.   (…)  
 
Gesprek / verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: 385 ‘De tafel van samen’ 
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Het verhaal van de bloemen. Wezenzondag wordt ook wel het weeskind 

genoemd. Herinnering aan de belofte van Jezus dat de Geest van de waarheid 
zal komen. Zeven rode bloemen zijn symbool voor de zeven gaven van de Geest. 
 
Bijbellezing: Johannes 14: 1-21 
 
Lied 318 ‘Het woord brengt de waarheid teweeg’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Jong Protestant: Diaconaat: ook voor jongeren. Diaconaal werk, is 

dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 

jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk 

in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee 

jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De 

ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen 

met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren 

ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen 

heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen 

ook om diaconaal actief te blijven.  

  -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 

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

o.v.v. Jong Protestant 

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

diaconie 

  -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. Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente. Ook dit lopende 

seizoen wil onze gemeente een bron van inspiratie zijn d.m.v. lezingen en het 

houden van kringen. Gelukkig is er in deze tijd in groepsverband weer meer 

mogelijk, in het kader van Leren en Bezinnen: een afwisselend programma 

voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden in Amstelveen en Buitenveldert. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/kBjsjFLBopUGjd6XhjgQK6
https://tikkie.me/pay/PGAB/kBjsjFLBopUGjd6XhjgQK6
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aan deze activiteiten 

besteed. 

  -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

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

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Vorming en toerusting.  

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

tikkie 2e collecte kerk 

  -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 367k  
 
 
 
 
Stil gebed 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Lied bij het gereedmaken van de tafel: 380: 1, 3 en 4 ‘Gij, Jezus Christus, 
opgestegen’ 

Nodiging 

TAFELGEBED 

v: De Heer is met u allen. 
a: Zijn vrede is met u.  
v: Verheft uw harten. 
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
v: Zegenen wij de Heer onze God. 
a: Hem zeggen wij dank. 
v: Eeuwige God, 
louter licht en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U.  
Want U bent als een Vader voor verweesde mensen, 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ezMX78hcfCPBMK7W8rbDD8
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U vult onze leegte met overvloed.  
U geeft ons ruimte, vrijheid en zelfstandigheid, 
in vertrouwen op U mag onze eerste stap een danspas zijn.  
Daarom, met alles wat ademt van genade, 
met al wie ons zijn voorgegaan, 
stemmen ook wij hier in:  

Zingen: 404e Sanctus- en Benedictushymne 

v: Goede God, 
wij zegenen U om Jezus, de zoon naar uw hart, 
gezonden tot ons als brood uit de hemel, 
als evenbeeld van U, 
voor ons de weg, de waarheid en het leven. 
Hij gaf met zijn liefde ons mensen het leven, 
in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, 
toen Hij brood nam, U zegende, 
het brak en zei:  
 ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot mijn gedachtenis.’  

Na de maaltijd nam Hij de beker, sprak daarover de dankzegging uit,   
gaf deze rond en zei: 
‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls jullie die 
drinken, tot mijn gedachtenis.’ 

a: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
    verkondigen wij de dood van de Heer 
    totdat Hij komt.  
    Kom, Heer Jezus, kom! 

v: Kom tot ons, Geest die levend maakt, 
word vuur in ons! 
Vernieuw in ons de hoop, die ons verlangen doet 
dat U eenmaal zult zijn: alles in allen! 
Tot zolang bidden wij:  

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. 

Zingen: 408e Agnus Dei 
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Gemeenschap van brood en wijn 

Dankzegging: tekst van lied 424, gesproken door voorganger en allen 

Slotlied: 839 ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’ 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

Orgel: Praeludium in g van Johann Peter Kellner (1705-1772) 
 

 
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 Sieb Lanser 
Geert Jaap Welsing 
Marijke van der Meulen 
Jeike Biewenga 
Henk Trommel 
Henk van der Meulen 
Marleen Jongeneel 
Ineke Brunel, Leni Kieft en Tine de Lange 
Marijke van Reedt Dortland 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta en Jellie Snijders 

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 06 506 774 03  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

