
 

 

 
 
 
 

ZONDAG OCULI 
12 MAART 2023 

 

INTREDE 

Orgelspel:  
Welkom  

Intochtslied (staande): 536 vs. 1 en 2  Alles wat over ons geschreven is 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:     Gij die gekomen zijt in een mens 
        die bijeenbracht wat verdeeld was 
g:     die vertrouwen bracht 
        en achterdocht overwon. 
o:     die mens voor een mens was 
         ten einde toe 
g:      die verraden en vermoord 
         geborgen is in licht.   
o:     keer u niet van ons af  
         zegen ons met het licht van uw ogen. 
g:     Amen. 

Vervolg intochtslied: 536 vs. 3 en 4                    (we  gaan zitten)  



 

2 

Kyriegebed  
v:.... na: daarom roepen wij tot U zingen wij 299e (I vrouwen; II mannen) 

 

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: coupletlied 40-dagen-tijd couplet 3  (kinderlied ook op 
de beamer)  

Het verhaal van de bloemen: 
Bronnen 
Van inspiratie 
Spiegels met gedachten 
Verbinding voor mij 
En jou 

Eerste lezing: Johannes 4:1 - 15 

Lied: 188 vs. 1, 2, refr. 
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Tweede lezing: Johannes 4:16 - 26 

Lied: 188 vs. 3, 4, refr. 

Derde lezing: Johannes 4:28 - 42 

Lied: 339a: 

 

Overdenken  

Lied: 653 vs. 1, 3 en 7  U kennen uit en tot u leven. 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: K.i.A.: Omzien naar gevangenen in Nederland  

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of 

langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 

barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we 

(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 

helpende hand om te werken aan herstel. 

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in 

Nederland die omzien naar gevangen en hun partners 

en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar 

een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals 

bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken 

organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen 
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doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen 

ervaren. U kunt direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte 

Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.  

Gevangenen 

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 en voor 

kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met 

de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar 

kijken. . Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op 

ons nemen.  U kunt direct een bedrag (online) 

overmaken met tikkie 2e collecte  Of 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 

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 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met (368d) 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/aLgdkvdYJ9CdL4pWY5pfQB
https://tikkie.me/pay/PGAB/jPgJbu14ivVQpL9AANX9fg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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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: De Heer zal ons bevrijden (tekst. W. Barnard, mel. 25a) 

1.  De Heer zal ons bevrijden, 
hij neemt ons leven aan 
voor nu en alle tijden, 
dat wij in vrede gaan. 
Hij zegt: Ik zal verhoren 
wie roept en mij verwacht, 
zijn naam gaat niet verloren 
in 't holle van de nacht. 

2.  Heer boven alle machten 
gij hebt u steeds ontfermd - 
wees thans ook weer indachtig 
uw schepping onbeschermd. 
De wereld gaat te gronde, 
gedenk uw mens, o God! 
En red ons van de zonden 
en red ons van de dood. 

 

3. Zij die naar vrede vragen 
zijn nauwelijks in tel, 
behoed hun levensdagen, 
o God van Israël! 
Tot u heeft zich verheven 
de stem van Abels bloed, 
het roept om de Messias, 
dat hij nu komen moet. 

4.  Mijn ogen zijn gevestigd 
op God of die mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren 
waarin gij verre zijt? 
Gij zult mijn gangen sturen 
in 't duister van de tijd.  

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

Orgelspel:  
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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: 

drs. Renger Prent 
Han Jongeneel 
Marijke van der Meulen 
Frits Heil 
Carolijne Koornstra 
Marleen Jongeneel 
Lena de Man 
Leni Kieft en Gerrie Mulder 
Riekus en Ria Kok-van Hall, Marleen Oostlander 
Antoinette Kamsteeg en Lida Ruitinga 
Aart Appelhof en Jellie Snijders 

© De muzieknotatie in deze Orde van Dienst is  van Liedboekonline, licentie 13618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

