
 

 

 
 
 
 

ZEVENDE ZONDAG VAN DE HERFST 
30 OKTOBER 2022 

 
 

INTREDE 

 
Orgelspel:  Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (Lied 209) 

 van Georg Böhm (1661-1737) 
 
Welkom  

Intochtslied (staande): 32: 1 en 2 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft 

vergeven  

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. 
.... 

Zingen 32: 3 en 4  Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven  
(we  gaan zitten) 

Kyriegebed 

Zingen lied 301 a: Kyrie eleison 
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Gloria (canon)  (Jacques Berthier/Taizé) 

vertaling: Eer aan God in den hoge, Halleluja 

 

 

 

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  Zijn Geest in ons midden. 
v.  (…)  

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: lied 186 Er is geen plaats  

Het verhaal bij de bloemen: 
Een goudgele gerbera tussen de takken van de vijgenboom verbeeldt de rijke 
Zacheüs. Vier gerbera’s verwijzen naar het viervoudige vergoeden. 

Testamentlezing: 2 Koningen 5: 9-19a  

Zingen 860 Gij die ons hebt geschapen (cantorij 1,3 allen 2,4 Lezing ) 

Lezing: Lucas 19: 1-10 

Cantorij: Zo zeg ik u, is er blijdschap in de hemel /Willem Vogel 

‘Zo zeg ik u, 
 is er blijdschap in de hemel  
over één zondaar die tot omkeer komt.  
Halleluja.’ 

Overdenken  

Zingen:  816 Dat wij onszelf gewonnen geven 

Herbevestiging  

 

Glo-ri-a,                glo    -ri-a,                in     ex –cel  - sis    De   - o 

Glo - ri- a,              glo   -  ri- a,             al-le-lu -ja,               al-le-lu -ja! 
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GAVEN EN GEBEDEN 

Dankgebed en voorbeden 

Mededelingen 

Toelichting op de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Stg Derde Wereldhulp  

SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada aan 

de oostkust van India. Het belangrijkste doel is dat de kinderen in de 

toekomst op eigen benen kunnen staan. 

Op dit moment helpen we ook de arme mensen 

vanuit het dorp waar het kindertehuis staat en de 

mensen uit de sloppenwijk. De werkloosheid raakt 

deze mensen enorm. We voorzien deze mensen 

regelmatig van een voedselpakket.  

Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie op 

SDWH.nl.  

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

Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Derde Wereldhulp 

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. Wij rekenen op uw gift bij 

deze collecte. Voor Paas- en Kruiskerk toevoegen na 

“liturgieën”:  en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit 

platform bent u live met de viering verbonden of kunt 

u er uitgesteld naar kijken. 

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 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Zingen 385: De tafel van samen 

Nodiging 

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 (door de cantorij): Gezegend Gij, Eeuwige (Verzameld liedboek 646) 

Gezegend Gij Eeuwige 
 vader van de hemel en de aarde 
om Israël uw heilige wijnstok 
waaraan Gij ons deel hebt gegeven 
door Jezus uw dienstknecht. 

Gezegend Gij, om het levend woord 
van Mozes en de Profeten 
waaraan Gij ons deel hebt gegeven 
door Jezus uw dienstknecht. 

Zoals het brood dat wij breken 
was uitgezaaid in de aarde 
en werd samengebracht 
en één is geworden, 
zo brengt ons bijeen van heinde en ver 
in het koninkrijk van uw vrede. 

Moge het delen 
van dit brood en deze beker 
ons sterken in de hoop 
dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood en liefde 
is genoeg voor allen. 
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Onze Vader .... 

Zingen 408e Lam van God  

Delen van brood en wijn 

Panis Angelicus César Frank (door de Cantorij) 

Panis angelicus fit panis hominum. 

Dat panis coelicus figuris terminum. 

O res mirabilis! Manducat Dominum 
pauper servus et humilis 

Brood van de engelen wordt het brood 
van mensen; 

Hemels brood maakt een einde aan de 
status quo. 

O, groot wonder! De arme en nederige 
dienaar neemt de Heer tot zich. 

 

Dankgebed 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied (staande) 378: Sterk, Heer, de handen tot uw dienst  cantorij 1, allen 
2,3,4 

 
Zegen beaamd door ons allen:  
 
Orgelspel: Fuga in D van Dieterich Buxtehude (1637-1707)  
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
cantorij: 

leiding kinderen: 
lector: 

collecte:  
deurontvangst: 

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

geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Rudie van Balderen 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
van de kruiskerkgemeente 
Jelte Katsma 
Flip Brink 
Timo Omta 
Ria Kok – van Hall en Mathilde van Leeuwen 
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Henk van der Meulen 

 
 

 

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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