
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ELFDE ZONDAG VAN DE ZOMER  
28 augustus 2022 

INTREDE 
Orgel:  Sonate nr. 10  (Allegro assai, Andante, Gigue allegro) van Philip Pool(1762) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): 971: 1 en 2   ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 
Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:    Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:    die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g:     en niet laat varen het werk van zijn handen 
o:     Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt, 
         ons wekt en koester met zijn stralen 
g:      wek Gij God, zo ook ons! 
o:     Zoals de zon geen dag ons in het donker laat 
g:      laat mij uw trouw ook nu weer dagen! 
o:      Schep doorgang door wat zorgen baart, wat angst aanjaagt, 
          en zet ons recht weer op de voeten: 
          niet moedeloos, niet hopeloos verlamd, 
          maar opgericht, met opgeheven hoofd 
g:       tot U, mijn zon, mij dag, mijn licht!     Amen 
 
Vervolg Lied  971: 3  ‘De heilige Geest geeft taal en teken’  

(de gemeente gaat zitten) 
Kyriegebed  
met acclamatie Lied 367d 
 
Glorialied:  869 vers 1, 5 en 6  ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’ 



2 

 
 

HET WOORD 

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

Het verhaal van de bloemen. De hoog geplaatste eenvoudige bermbloemen 
verbeelden de laatsten die eerste worden. De laag geplaatste luxe bloemen 
verwijzen naar de mensen die zichzelf verhogen. 

Gesprek/verhaal met de kinderen en zingen ‘Kijk ik omhoog’ (Jan Marten de Vries) 

 
Eerste lezing: Deuteronomium 24: 17-22 
 
Lied: Psalm 113: 1 en 2  ‘Prijs, halleluja, prijs de Heer’ 
 
Tweede lezing: Lucas 14:1-14 
 
Acclamatie Lied 339a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelimprovisatie en zingen: Lied 990  ‘De eersten zijn de laatsten’ 

  1 en 6 (allen), 2 en 4 (vrouwen), 3 en 5 (mannen) 
 
 
 
 

 



3 

 

GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte Voedselbank Amstelveen. Iedere week 

worden voedselpakketten verstrekt aan, op dit moment, 

ongeveer 110 huishoudens ( circa 320 gezinsleden) met 

een te laag inkomen in onze gemeente. De omvang van 

het pakket wordt afgestemd op de grootte van het huishouden. Het pakket 

omvat groente, fruit, brood, houdbare producten en vlees/ zuivel voor enkele 

dagen. Via landelijke ( Voedselbank Nederland) en lokale inzameling krijgen we 

producten.  Om een gezond en gevarieerd voedselpakket te kunnen samen 

stellen moeten we steeds meer groente en fruit kopen.  

  - U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v.      

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert,o.v.v. Voedselbank 

  - U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 

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/ 

2e collecte. Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente. Een nieuw seizoen staat 

voor de deur om weer aan de slag te gaan: in de wekelijkse Kinderdienst, de 

Tienerdienst en speciale vieringen met de ouders. Zo 

worden ook ouders gastvrij onthaald in een warme 

gemeenschap en voor velen van hen betekent dit een 

kennismaking met bijbelverhalen.  Kinderen en jongeren 

worden met diverse materalen en activiteiten geholpen bij 

het ontdekken van de waarde van het geloof in hun leven. 

De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd ter ondersteuning en 

ontwikkeling van deze activiteiten. Collecteer mee om dit werk te laten 

groeien. 

  -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugd- en 

Jongerenwerk 

  -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 een lied 

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…’volgt acclamatie Lied 368g 
 
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 841  ‘Wat zijn de goede vruchten’ 

Zegen beaamd door allen:  

 
 

Orgel: Praeludium in C (BWV 547) van Johann Sebastian Bach (1685-1750 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

collecteren: 
organist: 

lector: 
kinderdienst: 

ontvangst deur: 
lay out, kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

Ds. Barbara de Groot 
Saskia de Jong 
Jellie Snijders 
Jeike Biewenga 
Henk Trommel 
Paula Rose 
Marleen Jongeneel 
Tonneke vd Mede en Gerrie Mulder 
Marijke Dortland, Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Aart Appelhof 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 54331244 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl  
ouderenpastor:              Eric Citroen 06 506 774 03  ouderenpastor@pga-b.nl  
Jeugdwerker:                  Nienke van der Heiden 06 37227676 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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