
 

 

 
 
 
 

STARTZONDAG 18 SEPTEMBER 2022 

INTREDE 

cantorij:  Above all praise and majesty Felix Mendelssohn 1809-1847 
Above all praise and majesty, Lord, thou reignest evermore. Halleluja.  

Welkom  

Intochtslied (staande): Psalm 117a “Gij volken loof uw God en Heer” 

Bemoediging  

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. 

Kyrie en Gloria 
Kyrielied 997 “En vele duizenden ontheemd” (cantorij 1 en 3; allen 2 en 4) 
Glorialied 309a “Gloria a Dios” (cantorij zingt een zin, herhaling door allen) 

 

 

 

 

 
vervolg  

“Alleluia Amen” op blz 2 
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(we gaan zitten) 

ROND HET WOORD 

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

Het verhaal van de bloemen: 
Vrede is niet alleen de afwezigheid van geweld en oorlog Het is een situatie 
waarin recht wordt gedaan aan de hele schepping en waarin de gemeenschap 
tussen mensen hersteld is. Vrede is de vrucht van gerechtigheid. De bol met 
witte bloemen als verbeelding van een wereld waarin vrede heerst.  

Overgenomen uit: Uffelen, Brugge- Symbolische bloemsierkunst.  
Uitg. Zomer en Keuning, Ede, 1992. 

Inleiding 

Lezing Lucas 16 1-17 

Zingen AWN I.20 “Laat de kinderen tot mij komen” (zie projectiescherm) 

Zingen  Iona 42 “Wij zijn het lichaam”  (1 en 3 cantorij; 2 en 4 allen) 
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3. cantorij 
 

Hij geeft zijn gaven, aan ieder haar deel: 
Leraar of herder, een ander profeet 
Zijn blijde boodschap doet opstaan en leert: ommekeer. 

4. allen 
 

Vrouwen en mannen horen zijn stem, 
Vormen zijn lichaam, getuigen van Hem, 
Bidden en dienen en zeggen het voort: levend woord!! 

We gaan naar onze nevendienst 

ANTWOORD 

Zingen “Laudate Dominum” (Taizé)  (1x cantorij, dan 4x allen) 

 

Mededelingen 

Aankondiging van de collectedoelen 

1e rondgang diaconie:  (KiA) Bouw de kerk in Syrië weer op 
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen 

onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt 

honger. Door de oorlog is er nauwelijks aan eerste 

levensbehoeften te komen.  

Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. 

Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in 

de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen.  

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te 

bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, 

bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.  Het herstel gaat veel langzamer 
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dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars 

en duur zijn.  

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

Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerk in Actie Syrië 

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

2e rondgang kerk: Eredienst en pastoraat in onze gemeente 

Deze collecte is voor onze wekelijkse vieringen en voor 

het pastoraat, het omzien naar elkaar en onze 

buurtgenoten.  

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 

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/  

Henk Trommel improviseert op een liedmelodie 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

“Onze Vader verborgen”   tekst: Huub Oosterhuis; mel Tom Löwenthal 
(cantorij, de afsluitende canon – zie volgende pagina - door allen) 

cantorij  Onze Vader verborgen, uw Naam worde zichtbaar in ons. 
Uw koninkrijk kome op aarde, uw wil geschiede: 

Een wereld met bomen tot in de hemel,  
waar water, schoonheid en brood, 
gerechtigheid is en genade. 
Waar vrede niet hoeft bevochten,  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen,  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd,  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart, 
Breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst, kome wat komt (2x) 

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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ZENDING EN ZEGEN 
Zegen (staande) 

Slotlied “Vrede wens ik je toe”  Tekst Roel Bosch, mel. Anders Gerdmar 
(uit: Zangen van zoeken en zien 147) 

Orgel 
Preludium en Fuga in F (BWV 556)  J.S.Bach (1685-1750) 
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Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
organist: 
cantorij: 

lector: 
kinderdienst: 
tienerdienst: 

collecte:  
deurontvangst: 

kopiëren en lay-out orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Anita Winter  
Jellie Snijders 
Henk Trommel 
van de Kruiskerk 
Marleen Jongeneel 
Marleen Jongeneel  
Liesbeth en Gert Jan 
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 Timo Omta 

 

 

 

 
 

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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