
 

 

 
 
 
 

ZONDAG INVOCABIT 
26 FEBRUARI 2023 

 

INTREDE 

Orgelspel: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld  
van Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

 

Welkom  

Intochtslied:  91: antifoon (cantorij), 1 en 2 (gemeente), 

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: Tot U richten wij ons op, Heer en God 
 a: op U vertrouw ik, beschaam mij niet  
 o: Heer leid ons, waar wij dwalen 
 a: maak mij uw wegen bekend 
 o: breng ons weer in het licht 
 a: want U bent de God van mijn heil, Amen.         

Kyriegebed 

Vervolg intochtslied 91: 5 (cantorij), 6 (gemeente), antifoon (cantorij)  
(daarna gaan we  zitten)  
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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: "Veertig dagen onderweg" 

Het verhaal van de bloemen: 
Uit liefde voor jou 

Wandelen in de woestijn 

Leeftocht 

Vergezicht 

Eerste lezing:  Gen 3: 1-9 

Lied 944: 1, 3 en 4 

Tweede lezing: Matt 4: 1-11   

Muziek: Motet ‘Heb dich weg von mir, Satan   Melchior Franck ( ca.1579-1639)  

Overdenken  

Orgelspel 

Lied 539: Jezus, diep in de woestijn 
 - 1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij), 4 en 5 (allen) 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Collecte voor kinderen zonder ouders in Zambia 

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders 
overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en 
zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn 
cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem 
hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. 
In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals 
Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken leggen 
contact met deze gezinnen. Conwa’s schoolgeld werd 
betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. 
Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken 
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zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden leren nu hoe ze ‘maatje’ 
kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: 
iedere twee weken bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste kind 
gezinshoofd is. Hij geniet van hun vorderingen op school. 
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kinderenzambia 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v  Zambia 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 

2e rondgang kerk: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente 
Ook in het komende jaar wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven, 
door rond het thema “Leren en bezinnen” momenten te creëren van 
bezinning en verdieping. Zo zijn er diverse bijbelkringen en gespreksavonden, 
alsmede bijeenkomsten voor meditatief bijbellezen,  
meditaties, boekbesprekingen en lezingen. Daarnaast 
speciale thema-avonden over uiteenlopende 
onderwerpen. De opbrengst van deze collecte wordt 
onder andere aan deze activiteiten besteed.  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Vorming en toerusting 
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 

Zingen: Onze Vader Verborgen 

Dankgebed en voorbeden 

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/eRxTC7bmAxgkYA75woNhmN
https://tikkie.me/pay/PGAB/qUR38UNa1xAKE3CmcnvJC3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied : 538: Een mens te zijn op aarde (arr. HT)  
1 (gemeente), 2 en 3 (cantorij), 4 (gemeente) 

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

 
Orgelspel: Fuga in F-Dur (BWV 540) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
 

leiding kinderen: 
lector: 

collecte:  
deurontvangst: 

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

geluid en beeldtechniek: 

ds Roel Knijff 
Anita Winter 
Anita Pfauth  
Henk Trommel 
mmv de cantorij 
Corine Sloots 
Josje Dijkstra 
Anita Pfauth en Annemie van Hamel 
Tineke van der Pluijm en Ineke Norel 
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
Antoinette Kamsteeg en Lida Ruitinga 
Timo Omta en Freek de Vries 

 

 

 
 

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 

 

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

