
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ZESDE ZONDAG VAN DE HERFST 
23 oktober 2022 

 
INTREDE 

 
Orgelspel 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): Lied 942: 1 en 2  ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’ 

Bemoediging  en toenaderingsgebed 

o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o: God, we denken soms dat we de grootste zijn. 
a: Maar we zijn net zo klein als de rest. 
o: We denken soms dat we beter zijn dan anderen.  
a: Maar we hebben allemaal dingen waar we goed in zijn  
 en dingen waar anderen beter in zijn.  
o:   Soms kijken we de anderen niet aan.  
a:  Wilt U ons dan ogen geven om hen en hun kwaliteiten te zien?   

Amen.  

Vervolg intochtslied: Lied 942: 3 

(daarna gaat de gemeente zitten) 

 



2 

 
 
Kyriegebed 
v: ….   na: daarom roepen wij tot U zingen wij 301k (I vrouwen; II mannen) 

 

 

 

 

 

 

Glorialied Psalm 138: 1 en 4  ‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’ 

 
 

 HET WOORD 
Zondagsgebed 
v.   De Heer is met u, 
a.   Zijn Geest in ons midden. 
v.    …. 
 
Met en voor de kinderen en  zingen: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’   

(EL 262) 
 
Het verhaal van de bloemen. Viooltjes symboliseren nederigheid. Ze staan in de 

schaduw van een groot blad. Het blad is symbool voor mensen die zichzelf op 
een voetstuk zetten. 

 
Bijbellezing: Lucas 18: 1-14 

Lied 894   ‘Wanneer ik zoek naar woorden’ 

Uitleg en verkondiging 

Lied 647 ‘Voor mensen die naamloos’ 
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 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Drugspastoraat.  Wat men er ook van mag vinden, 

het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, 

vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico’s van het gebruik, 

met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is 

moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid 

als prijs. Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen 

ontstaan, voor de gebruikers, voor hun omgeving. De meningen verschillen: over wat 

goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken 

van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens: Wie in nood is geraakt, moet 

hulp krijgen. God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is. We gaan belangeloos 

met hen mee op hun weg door het leven. We staan hen bij in hun dagelijkse zorgen, 

voor zover zij dat willen of nodig hebben. We bieden niet zozeer directe hulp maar 

wijzen eerder de weg naar de hulpverlening. 

  - U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

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

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 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. 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, samen met u. Met onze 

wekelijkse vieringen 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 3165 23 t.n.v.      

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert Eredienst en Pastoraat 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 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 collectedoelen worden geprojecteerd en we luisteren naar Garth Brooks, 

Unanswered Prayers https://www.youtube.com/watch?v=sXzdm1cz1XU 

 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met 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. 

 
 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied  1008  ‘Rechter in het licht verheven ‘ 
 
Zegen beaamd door  allen:  
 
 

Orgelspel  
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 Sieb Lanser 
Saskia de Jong 
Anita Pfauth, Jeike Biewenga 
Henk Trommel 
Benjamin Omta 
Carlijjne Koornstra 
Ettje Poesiat en Gerda Stapel 
Marijke Dortland, Ria en Riekus Kok-vHall 
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
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