
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinitatis 
12 juni 2022 

 

INTREDE 

Orgelspel:  Canzon van Giovanni Gabrieli (1557-1612) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 703 (antifoon) en 305 Alle eer en alle glorie 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:    Gij, in uw hemel verborgen 
g:     U danken wij voor de gave van uw Woord 
o:     Gij, ver weg en dichtbij 
g:      U danken voor het komen van Jezus, de Mensenzoon 
o:      Gij, groter dan ons hart 
g:      U danken wij voor het waaien van de Geest. Amen. 

Lied  Psalm 82 vs. 1 en 3 en 703 (antifoon)  
 (daarna gaat de gemeente zitten) 

Kyriegebed  

Glorialied: 705 Ere zij aan God, de Vader  
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HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  Zijn Geest in ons midden. 
v.  (…)  

Gesprek/verhaal en lied met de kinderen  
lied  224  Elke dag vertelt over God de Heer  

Het verhaal van de bloemen 
Planten met driekleurig blad of driekleurige bloemen zijn een mooi voorbeeld 
van drie-eenheid. Planten met drietallig blad zijn o.a. aardbei en akelei. 
Alstroemeria heeft drietallige bloemen. 

Eerste lezing: Johannes 3:1 - 12 

Lied: 686 De geest des Heren heeft 

Tweede lezing: Johannes 3:13 - 21 

Lied: 339a:

 

Uitleg en verkondiging 

Lied: 340b: Ik geloof in God (staande) 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Edikans: Lessen voor het leven 

Stel: door de onzekere coronatijd zijn er spanningen bij je thuis. Dan lijkt een 

ruzie met je klasgenoot met geweld oplossen best logisch. Of je groeit als 

meisje op in een wereld waar mannen het voor het zeggen hebben, stel je de 

meester dan een vraag als je iets niet snapt? Zorgen voor goed onderwijs 

betekent, zeker in ontwikkelingslanden, óók kinderen weerbaar maken. 

Kinderen leren zichzelf én anderen beter te begrijpen en met zelfvertrouwen 

de wereld in te gaan. Dat is de gedachte achter onze lessen ‘sociaal-
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emotioneel leren’. Docenten helpen kinderen omgaan met hun emoties en 

voor zichzelf op te komen. Zeker dat laatste is soms hartstikke moeilijk. 

Kinderen willen nou eenmaal graag bij de groep horen. 

Maar geen ‘nee’ durven zeggen, kan nare gevolgen 

hebben.  

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 

INGB 0000 5268 33 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Edukans 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

tikkie 1e collecte 

2e inzameling kerk: Landelijke Raad van Kerken 

De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk samenwerkingsverband 

waarbij 18 kerken zijn aangesloten. Vanuit christelijke inspiratie bevordert de 

Raad de oecumenische dialoog alsmede onze gezamenlijke dienst aan de 

samenleving, met het welzijn van mensen vooropgesteld. Daarnaast 

onderhoudt de Raad relaties met vele kerken wereldwijd, alsmede met 

vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en 

tal van maatschappelijke organisaties. De opbrengst 

van deze collecte wordt gebruikt om dit veelzijdige 

werk te steunen.  

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

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

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Raad van Kerken 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

tikkie 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 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met 368g: 

 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/a8U4r5tHCADWmHpH4jSJG1
https://tikkie.me/pay/PGAB/fHHCmAzkFEfw3SS4kgsGBF
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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:  

 

 

Orgelspel: Vivace uit Sonata II (BWV 526)  
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

drs. Renger Prent 
Han Jongeneel 
Jellie Snijders 
Henk Trommel 
Corine Sloots 
Tonneke van der Mede 
Gerrie Mulder 
Ettje Poesiat en Gerda Stapel 
Riekus en Ria Kok-van Hall, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta en Freek de Vries 

 
 

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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