
 

 

 
 
 
 

TWEEDE ZONDAG NA TRINITATIS 
26 juni 2022 

 

INTREDE 

Orgelspel 

Welkom  

Intochtslied (staande): psalm 48:1 en 3 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:     Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:     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 48:4 (de gemeente gaat zitten) 

Roep op ontferming  

Kyrie en gloria: lied 299e (I voorganger; II allen) 
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HET WOORD 

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

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: ‘Kijk eens om je heen’ (AWN II, 28) 

1.  Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: samen spelen is pas fijn! 

 

 

Het verhaal van de bloemen: 
Bloemen die rechtop staan symboliseren de verlamden en kreupelen die 
genezen zijn. De onreine geesten zijn verbeeld met distels. 

Lezing uit de vroege profeten: 2 Koningen 1:2-4, 9-17a (naar NBG ’51) 
2 Achazja viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek te Samaria, en hij 
werd ziek. Toen zond hij boden uit en beval hun: ‘Ga Baäl-Zebub, de god van 
Ekron, raadplegen, of ik van deze ziekte zal herstellen.’ 3 Maar de Engel van 
de HEER sprak tot de Tisbiet Elia: ‘Sta op, ga de boden van de koning van 
Samaria tegemoet en zeg tot hen: “Is er dan geen God in Israël, dat u Baäl-
Zebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? 4 Daarom, zo zegt de HEER: Van 
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het bed waarop u bent komen te liggen, zult u niet afkomen, maar u zult 
voorzeker sterven.”’ En Elia ging heen. 
9 Daarop zond Achazja tot hem een overste over vijftig met zijn vijftigtal. En 
deze klom tot hem op – want zie, hij zat op een bergtop – en sprak tot hem: 
‘Man Gods, de koning spreekt: daal af!’ 10 Toen antwoordde Elia en sprak tot 
de overste over vijftig: ‘Indien ik een man Gods ben, laat er dan vuur van de 
hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren.’ Toen daalde vuur van de hemel 
en verteerde hem en zijn vijftigtal. 
11 Opnieuw zond hij tot hem een andere overste over vijftig met zijn vijftigtal. 
En deze nam het woord en zei tot hem: ‘Man Gods, zo spreekt de koning: 
haast u, daal af!’ 12 Toen antwoordde Elia en sprak tot hen: ‘Indien ik een 
man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal 
verteren.’ Toen daalde het vuur van God van de hemel en verteerde hem en 
zijn vijftigtal. 
13 Opnieuw zond hij een derde overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze 
derde overste over vijftig klom tot hem op, kwam nader en knielde voor Elia; 
hij smeekte hem en zei tot hem: ‘Man Gods, laat toch mijn leven en het leven 
van deze uw vijftig knechten kostbaar zijn in uw ogen. 14 Zie, vuur is van de 
hemel neergedaald en heeft de eerste twee oversten over vijftig met hun 
vijftigtallen verteerd. Nu dan, laat mijn leven kostbaar zijn in uw ogen.’ 
15 Toen sprak de Engel van de HEER tot Elia: ‘Daal met hem af, vrees niet voor 
hem.’ En hij stond op en daalde met hem af naar de koning. 16 En hij sprak tot 
hem: ‘Zo zegt de HEER: aangezien u boden gezonden hebt om Baäl-Zebub, de 
god van Ekron, te raadplegen – is er dan geen God in Israël, wiens woord u 
kunt raadplegen? – daarom zult u van het bed waarop u bent komen te 
liggen, niet afkomen, maar u zult voorzeker sterven.’ 17 Zo stierf hij volgens 
het woord van de HEER, dat Elia gesproken had. 

Lezing uit het epistel: Handelingen 8:5-7, 12, 14-17 (NBV21) 

Lied 687:1 en 2 

Lezing uit het evangelie: Lucas 9:51-56 (NBV21) 

Lied 339a 

Uitleg en verkondiging  
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Lied: gezang 314:1, 2 en 3 (Lvdk) 

 

2. Gezanten gaan door alle landen, 
een heil’ge opdracht drijft hen voort, 
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, 
zij houden vast aan Jezus’ woord. 
Het mart’laarsbloed is ’t zaad der kerk, 
de wasdom is des Heren werk. 

3. Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd’ en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Hulp voor mensen zonder papieren 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder 

verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder 

moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en 
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hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt 

kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht 

en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met 

informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook 

terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen 

met ingewikkelde post en als er een medisch probleem 

is. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in 

Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze 

Nederlandse samenleving. Van harte aanbevolen. U 

kunt uw gift over maken op rekeningnummer  

NL 02 RABO 0302312838 t.n.v  Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v KIA 

Hulp. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  

tikkie 1e collecte 

2e rondgang kerk: Eredienst en Pastoraat 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk 

en Pelgrimskerk) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die 

al delend mogen geven. Daar zetten we ons, met onze pastores, gezamenlijk 

voor in. Met onze wekelijkse vieringen en door om te zien naar elkaar en naar 

onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan 

deze collecte.  

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

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

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Eredienst en Pastoraat. 

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/  

Kort orgelspel terwijl de collectedoelen worden geprojecteerd 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ volgt lied 368j  

 

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: lied 969 

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

Orgelspel:  

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: 

ds. Harmen de Vries 
Mareke Kniep 
Jellie Snijders 
Theo Griekspoor 
Marleen Jongeneel 
Loes Oostenrijk 
Heleen Bakker 
Ettje Poesiat en Tine de Lange 
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
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 54 33 12 44, dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl 
ouderenpastor:             Eric Citroen, 06 5067 7403, 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:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

