
 

TWAALFDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
4 SEPTEMBER 2022 

 

INTREDE 

Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lässt walten (BWV 647)  
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom  

Intochtslied (staande): Psalm 24: 1 en 2 

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:  Heer, keer ons naar U toe 
a:  vernieuw onze levens 
o:  maak onze harten rijp 
a:  voor de gaven van uw liefde 
o:  opdat dat wij mensen worden 
a:  die in uw voetspoor treden. Amen. 

Vervolg intochtslied: Psalm 24: 3                        (hierna gaat de gemeente zitten) 
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Kyriegebed 

Zingen Lied 299j Om de mensen en de dieren 

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  ook met u zij de Heer 
v.  (…)  

Verhaal en lied voor en met de kinderen  
Zingen: God is goed 

Het verhaal van de bloemen: 
Groen is de kleur van hoop, leven en toekomst. Vijg, olijf en druif zijn 
symbolen van zegen. De roos is symbool van liefde. 

Testament Deuteronomium 30: 15-20 

Zingen Psalm 1: 1 en 2 Gezegend hij, die in der bozen raad 

Lezing Lucas 14: 25-33 

Zingen Lied 361: 1, 4, 6 en als laatste 5    Er heeft een stem gesproken 

Overdenken  

Zingen: Lied 849 Zoek de wegen van de wijsheid 

AFSCHEID 

Afscheid ambtsdrager  

Gebed 

Zingen lied 362: 1 Hij die gesproken heeft 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: KiA Werelddiaconaat: Myanmar -een volwaardige plek 

voor mensen met een beperking 

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. 

Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. 

The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang 

tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een 



 

3 

lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen met een 

handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook 

stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst 

te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij 

TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie 

en logopedie. 

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een 

handicap vaktrainingen kunnen 

volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u 

mee? 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v  

Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Myanmar 

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

2e rondgang kerk: Wijkwerk 

De collecte van deze week is bestemd voor het werk in onze wijk. 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.. 

Wij rekenen op uw gift bij 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 . wijkwerk.  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/  

De organist improviseert op een liedmelodie 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met (367h) 

 
  

https://tikkie.me/pay/PGAB/qztT9whtEzisBD1u24QXPv
https://tikkie.me/pay/PGAB/8Ex5ccxJ457UnMPPUxc54K
https://tikkie.me/pay/PGAB/8Ex5ccxJ457UnMPPUxc54K
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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MAALTIJD VAN DE HEER 

(Bij het gereedmaken van de tafel): Lied 387 Als wij weer het brood ....... 

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 404c Sanctus en Benedictus 

Vervolg tafelgebed  

Zingen lied 403a Als wij dan ten van dit brood (eerste deel) 

Vervolg tafelgebed  

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 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied (staande) Lied 802: 1, 4 en 5 Door de wereld gaat een woord 

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

Orgelspel: Allegro Moderato uit Fantasie over psalm 33  
van Cornelis de Wolf (1880-1935)  
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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 
Rudie van Balderen 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
vakantie 
Josje Dijkstra 
Gerrie Mulder 
Ettje Poesiat en Gerda Stapel 
Leni Kieft en Tine de Lange, 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@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
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