
 

 

 
 
 
 

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 
7 augustus 2022 

INTREDE 
Orgelspel 

Welkom  

Intochtslied (staande): 92: 1  Waarlijk, dit is rechtvaardig  

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:     Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o.   God, die trouw bent tot in eeuwigheid 
g.  die niet loslaat wat uw hand begon 
o. zie ons zoals wij hier staan, 
g.  met alles wat ons belast en in de weg zit  
o.  neem ons voor lief, 
g. U bent groter dan ons hart, groter dan alle schuld 
o. U bent een God van liefde, 
g.   schepper van een nieuwe toekomst 
o. door Jezus Christus onze Heer.  
g:     Amen. 

Vervolg intochtslied: 92: 2  (de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed: 
Lied 299j: 1 en 2  Om de mensen en de dieren 

glorialied: 
299j: 3 en 4   Eer aan de God van de hemel    
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HET WOORD 

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

Met de kinderen...en zingen

 

Het verhaal van de bloemen: 

De kromme tak verwijst naar de zieke vrouw. De rechtopstaande bloemen 
symboliseren Jezus en de vrouw die na haar genezing weer rechtop kan 
staan. Handvormig blad als symbool voor de genezende handen. Brood om te 
delen met de hongerige.  

 

Eerste lezing: Jesaja 58, 6 - 13  

Lied 310: 1 en 2 Eén is de God der goden  

Tweede lezing Lukas 13, 10 -17  

Lied 333:  Kom Geest van God 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: 839 De Heer van de dans 
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GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 

1e rondgang diaconie: Jeugddiaconaat 
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door 
diaconale werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerk-
activiteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, 
wordt er binnen de gemeente gewerkt aan 
diaconale bewustwording onder kinderen en 
jongeren. Door te collecteren voor 
jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale 
thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij 
kinderen en jongeren onder de aandacht te 
brengen. Wilt u daaraan bijdragen?  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 

t.n.v  Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugddiaconaat. 

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

diaconie 

2e rondgang kerk: Wijkwerk 

Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar de 
wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek 
en bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van 
onze website, de liturgieën en voor 
kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met 
de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar 
kijken.  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

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

Buitenveldert, o.v.v . wijkwerk.  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 op een liedmelodie  

https://tikkie.me/pay/PGAB/7p6QZLx2a3WmyDaxJyA9Zs
https://tikkie.me/pay/PGAB/7p6QZLx2a3WmyDaxJyA9Zs
https://tikkie.me/pay/PGAB/7ksU7HKiU2SBkobJRhbaAC
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met 368g: 

 
 

AAN TAFEL 

Nodiging  

Tafelgebed 

Lied 403b  Gezegend zijt Gij, God  

Gedachteniswoorden  

Onze Vader  

Vredegroet 

Uitdeelwoorden 

Delen van brood en beker   

Slotgebed  

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 975  Jezus roept hier mensen samen   

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

Orgelspel   
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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. Geertien Morsink 
Mareke Kniep 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
vakantie 
Tonneke van der Mede 
Heleen Bakker en Annemie van Hamel 
Annemie van Hamel en Mathilde van Leeuwen 
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 
jongerenpastor:            Nienke van der Heiden, 0637227676, nienke@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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