
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

18DE ZONDAG NA PINKSTEREN, EERSTE VAN DE ‘HERFSTTIJD’ 
THEMA: ‘BIDDEN IS AANDACHTIG LEVEN’ 

9 oktober 2022 

 
INTREDE 

 
Orgel:  Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter (BWV 650) van Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): Psalm 65: 1  ‘De stilte zingt U toe, o Here’ 
Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:    Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt, 
       schep ons een hart 
g:    doorzichtig en zuiver  
o:    Schenk ons een geest  
g:    vast en moedig, 
o:   opdat wij voortgaan op de weg die Uw Zoon voor ons uitging. 
       Breng ons terecht, o God, breng ons thuis 
g:    en doe ons wonen in Uw zegen. Amen. 
 
Vervolg Psalm 65: 3  ‘Gij antwoordt met geduchte daden’  

(de gemeente gaat zitten) 
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Kyrielied 197 ‘Gij die het sprakeloze bidden hoort’ gezongen door Paula Rose 
v.  gebed … 

Gloria: lied 610: 1 en 2  (Gezangen voor Liturgie: H.Oosterhuis, melodie: psalm 118) 

1. Heeft Hij ons bidden opgevangen 

Hij heeft op ons zijn Naam gelegd. 
Meer dan een mens ooit kan verlangen: 
Ik ben met u, heeft Hij gezegd. 
Opent uw harten, mensenkind’ren, 
Die ban en ontoegank’lijk zijt, 
Geen macht ter wereld kan verhind’ren, 
Dat Hij u naar zijn woord bevrijdt. 

2. Hij zal de armen niet verstoten, 
Hij is met onze nood bekleed. 
Voor allen die zijn vastgelopen  
Heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 
Hij spreekt de taal van alle landen 
En overal ontkiemt zijn rijk. 
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 
En achter elke mens staat  Hij. 

 
 HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.   De Heer is met u, 
a.   Zijn Geest is in ons midden. 
v.   gebed …. 
 
Met de kinderen, zingen: ‘Read your Bible, pray every day, and you’ll grow’ 
 
Het verhaal van de bloemen.  
   De bloemen in het huis symboliseren de biddende mensen. 
 
Eerste lezing(NBV 21): Mattheüs 6: 5-8 en Mattheüs 7: 7-11 

Wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op 
elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben 
hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur 
en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, 
zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voort prevelen zoals 
de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen 
worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór 
jullie het Hem vragen. 
  
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je 
worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie 
klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood 
vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om vis vraagt? Als jullie dus, slecht 

als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal 
jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom vragen… 

   



3 

Lied 221  vers 1 en 3   ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
Lied 896  ‘Wie heeft zijn geld verloren’ in wisselzang: 
       1 (a), 2 (m), 3 (v),  4 (a), 5 (m), 6 (v) 7 (a) 
  

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Stichting De Regenboog is er voor mensen in Amsterdam en omstreken die 

het moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Zij mobiliseren de kracht in de 

samenleving om hen te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk 

mee te doen in de maatschappij. Want Ieder mens verdient een 

waardig bestaan. Armoede, verslaving, psychiatrische 

problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder 

mens. De Regenboog gelooft in een stad waarin plek is voor 

iedereen, op het droge in plaats van tussen wal en schip. Een 

stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken. 

Mensen onder elkaar 

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

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

  -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. Missionair werk: Pioniersplekken – nieuwe vormen 

van kerk zijn. In Nederland gaan steeds minder mensen naar de 

kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 

zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk 

zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen 

bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 

pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke 

geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een 

manier waar mensen zich in herkennen.  

  -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.Pioniersplekken 

  -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/ 

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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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. 

 
ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied:   Lied 657  vers 1, 2 en 4  ‘Zolang wij ademhalen’ 

 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 

Orgel: Fuga in d van Carl Czerny (1791-1857) 
Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist, zang: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

lay out, kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds. Ruurd van der Weg 
Han Jongeneel 
Herma Hemminga, Lena de Man 
Henk Trommel, Paula Rose 
Paula Rose 
Mirea Raaymakers 
Ineke Norel en Tineke van der Pluijm 
Marijke Dortland, Ank en Ruud van Leeuwen 
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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