TIENDE VAN DE ZONDAG VAN DE ZOMER
21 AUGUSTUS 2022

INTREDE
Orgelspel: Allegro en Andante uit Konzert nr. I
van Johann Adolf Hasse (1699-1783)
Welkom
Intochtslied (staande): 272: 1 en 3 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
Bemoediging en toenaderingsgebed
o:
a:
o:
a:

Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen.

o:
a:

Wij zullen in Gods naam mensen zijn
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

o:
a:
o:
a:
o:
a:

Heer, keer ons naar U toe
vernieuw onze levens
open onze ogen
dat wij zien en belijden
beziel onze dagen
dat wij geloven en leven. Amen.

Vervolg intochtslied: 272: 2 en 4 Maar Jezus weende en bad, alleen,......
(de gemeente gaat zitten)
Kyriegebed:
Zingen Lied 301f: Heer, ontferm u
Zingen Lied 195: Ere zij de Vader en de Zoon

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: Hoor de vogels zingen weer
1 Hoor de vogels zingen weer,
wat doe jij, wat doe jij?
Samen danken zij de Heer,
wat doe jij?
refrein:
Dank de Heer voor elke dag,
die je van Hem leven mag.
Vogels doen dat telkens weer,
wat doe jij?

2 Vogels maken zich niet druk,
wat doe jij, wat doe jij?
Zingen zomaar van geluk,
wat doe jij?
refrein...
3 Vogels leven vrij en blij,
wat doe jij, wat doe jij?
Goed de Vader danken zij,
wat doe jij?
refrein....

Het verhaal van de bloemen:
Vier bladeren wijzen de weg uit de vier windstreken. In het midden de tafel
voor alle profeten die genodigd zijn in het koninkrijk van God. De bloemen
verbeelden de profeten.
Testament Jesaja 30: 15-21
Zingen Psalm 112: 1 en 3 God zij geloofd en hoog geprezen
Lezing Lucas 13: 22-30
Zingen Psalm 139: 1, 2 en 7 Heer die mij ziet zoals ik ben
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Overdenken
Musikaal intermezzo
Lied: Lied 932 Rust nu mijn ziel

2 Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig
te vroege vrede, maar geef je aan God.
Voedsel is het dat niet verzadigt,
drinken te over, toch kwelt dorst.
3 Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;
God geve dat je ziet en weet.
4 Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durf te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet.
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GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de collectedoelen
1e rondgang diaconie: Stichting Anna Poot
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral in Afrika- laat nog veel te
wensen over. Nog steeds is er een tekort aan geschoolde artsen,
verpleegkundigen, verzorgenden, paramedisch personeel en verloskundigen.
Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk deel van de preventie,
diagnostiek en behandeling op de schouders van
verpleegkundigen terecht. Door een bijdrage te leveren
aan scholing van verpleegkundigen en verloskundigen
wil de stichting de gezondheidszorg verbeteren, zorgen
dat studerenden zich financieel kunnen redden en het
toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt
verbeteren. Helpt u mee?
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v
Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Anna Poot
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
diaconie
e
2 rondgang kerk: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk
en Pelgrimskerkgemeente) 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 (voor de
Pelgrimskerkgemeente inmiddels in de Goede Herder kerk) en door om te
zien naar elkaar en 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 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
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Dankgebed en voorbeden
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met (367e)

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 993: 1, 2, 3 en 4 Samen op de aarde
Zegen beaamd door ons allen:

Orgelspel: Minuet-Allegro uit Konzert nr. I van Johann Adolf Hasse
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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. Roel Knijff
Geert Jaap Welsing
Herma Hemminga
Henk Trommel
vakantie
Loes Oostenrijk
Rob de Jong
Leni Kieft en Tine de Lange
Riekus en Ria Kok-van Hall, Marleen Oostlander
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer
Freek de Vries 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 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@kruiskerkamstelveen.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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