
 
 

 
 

 
 
 
 

 

DERDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
MAALTIJD VAN DE HEER                            3 juli 2022 

 
INTREDE 

Orgel:  Andante uit Sonata III (BWV 527) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 66: 1 en 2  Breek aarde uit in jubelzangen 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
 
o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet laat varen de werken van zijn handen. 
o: Wij zullen in Gods naam mensen zijn 
a van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
o: Eeuwige liefde in ons midden 
a: die ons bezielt en de aarde verlicht! Amen. 
 
Zingen Psalm 66: Doe onze God uw loflied horen 

(de gemeente gaat zitten) 
Kyriegebed 
Kyrielied 301k   
I: vrouwen 
II: mannen 
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Gloria 
Zingen Lied 308a  
Gloria in excelsis (2x)   

  
 
 

HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer zij  met U 
a. ook met u zij de Heer 
Zondagsgebed 
 
Verhaal voor en met de kinderen en zingen Lied 806 ‘Zomaar te gaan met een 

stok in je hand’ 

Het verhaal van de bloemen.  Gladiolen worden in de volksmond ook wel 
apostelbloemen of twaalf apostelen genoemd omdat er vaak twaalf bloemen aan 
een stengel zitten. Vierentwintig bloemen verwijzen naar twaalf span ossen. 
Volgens Van Dale is een spanne aarde een klein stukje dat men de doden geeft. 

Testament: 1 Koningen 19: 19-21 

Zingen:  Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Lezing:  Lucas 9: 57-62 

Zingen:  Lied 816  Dat wij onszelf gewonnen geven 

Overdenken 

Zingen Lied  827  Mensen, wij zijn geroepen om te leven 
 

 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
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(inzameling van de gaven bij het verlaten van de kerk) 
1e collecte. Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst 
(India) Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag 

zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: 
er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is India wel 
anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd 
en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met 
lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen 
om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer 
buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een 
speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en 
sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook 
wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht 
ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. 
   -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v KIA India 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 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. Ook deze 

zomer wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven 

d.m.v. het houden van kringen en meditaties, ook al is het 

aantal ontmoetingen gedurende deze maanden wellicht 

minder. We kunnen dankbaar zijn dat er in groepsverband 

weer meer mogelijk is. 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 Wil je opstaan en mij volgen (Iona) 

Dankgebed en voorbeden en zingen  responsie Lied 368g 
 
 
 
 
Bij het gereedmaken van de tafel: Lied 386  Vier met alles wat in je is 

https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/wyo6KgtnrVCUK5LmKJpdFeeente%20(3/4)
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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NODIGING 

v: De vrede van de Heer zij met u! 
a: Zijn vrede zij ook met u. 
v: Groet elkander met zijn vrede 
a: De vrede van de Heer zij met u. 
v: Wensen wij elkaar Gods vrede toe 
a: De vrede van de Heer! 
 
v: Verheft uw harten. 
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v: Wij brengen dank aan de Heer, onze God. 
a: Hij is onze dankbaarheid waard. 
 
Tafelgebed   
Zingen Lied 404a Heilig, heilig, heilig! o Heer van alle machten 
Vervolg tafelgebed  
Zingen lied 407a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolg tafelgebed  
Zingen Lied 409  Lam van God, onschuldig  
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. 

 
Delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
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ZENDING EN ZEGEN 

 
Slotlied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

 
 
Orgel: Grand Jeu uit Simfonie Concertante van Guillaume Lasceux (1740-1831) 
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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.Roel Knijff 
Anita Winter 
Herma Hemminga 
Jeike Bieuwenga 
Henk Trommel 
Marleen Jongeneel 
Corinne Sloots 
Ria Kok-vHall en Gepke de Bruijn 
Marijke van Reedt Dortland 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Yotam Worede 
 
 
 
 

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

