
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2E  ZONDAG VAN DE HERFST 
25 september 2022 

 
INTREDE 

 
Orgel:  Trio in c (adagio-allegro) van Johann Friedrich Fasch (1688-1758) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Lied 217  De dag gaat open voor het woord des Heren 

Bemoediging en toenaderingsgebed   
o:     Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:     Gij Eeuwige, ver weg, rakelings ons nabij 
g:     Gij die spreekt in en door uw Woord 
o:     dat het ons richt en verlicht. 
g:      Amen. 
 
Lied  314  Here Jezus, om uw woord             (de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed  
Glorialied 324  Wat vrolijk over U geschreven staat 
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 HET WOORD 
Zondagsgebed 
v.   De Heer is met u, 
a.   Zijn Geest is in ons midden. 
 
Gesprek en lied met de kinderen: Psalm 119 Uw woord is een lamp voor mijn 

voet (EL. 262) 

Het verhaal van de bloemen.  In de hemel Lazarus, door de engelen daar heen 
gedragen. De rijke begraven en afgedaald in het dodenrijk. Onbereikbaar voor 
elkaar. Witte bloemen symboliseren de hemel, gedroogde bloemen het 
dodenrijk. Gipskruid verbeeldt de engelen. De twee bloemen tussen het 
gipskruid zijn symbool voor Abraham en Lazarus. 

Eerste lezing: Psalm 119:1 - 8 
Lied: 119a vers 1 en 2  Uw woord omvat mijn leven  
 
Tweede lezing: Lucas 16:19 - 31 
Lied: 119a vers 3 en 4 
 
Uitleg en verkondiging 
Lied 326  Van ver, van oudsher aangereikt 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Bouwen aan de toekomst van Berecingou (Benin). Stichting 

BeninAmi wil het onderwijs bevorderen en de leefomstandigheden verbeteren 

in het noorden van Benin om de kinderen en de overige bewoners een betere 

toekomst te bieden. Wij willen de dorpsbewoners van Berecingou graag 

steunen hun droom te realiseren: een goede opleiding voor niet alleen 

jongens, maar vooral ook voor meisjes. En daarmee 

ook de leefomstandigheden verbeteren van hun 

ouders en de andere dorpsbewoners. Zo hopen we 

jongeren te ontmoedigen om naar Europa te 

trekken en te voorkomen dat ze daar 

gedesillusioneerd rondzwerven. Met een goede 

opleiding hebben jongeren meer kans op een goede 

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

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

  -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 Kerk in Actie - Zending (Colombia), vrouwen als vredestichters. 

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 

2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en 

guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving 

weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende 

kerken verenigden zich voor een vreedzame 

samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer 

waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in 

voor verzoening en vredesopbouw. De helende 

kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke 

inspiratiebron. 

    -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 

NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v.Kerk in Actie Colombia 

    -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 

collecte         

De organist improviseert over een lied 

 
Dankgebed en voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ 
        volgt:  Lied 368j 
 
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. 

 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied:   422  Laat de woorden die we hoorden 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

 
Orgel: Fuga 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 Orde van Dienst: 

kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

drs. Renger Prent 
Mareke Kniep 
Herma Hemminga 
Jeike Biewenga 
Henk Trommel 
Tonneke van der Mede 
Carolijne Koornstra 
Ria Kok-v Hall en Gepke de Bruijn bru 
Marijke van Reedt Dortland 
Leni Kieft en Tine de Lange 
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 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 

 
 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

