
 
 

 
 

 
 
 
 

 

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGEN  
KLEIN PASEN 

Bevestiging van studentenpastor Kasper Koekenbier 
in het ambt van ouderling (met bijzondere opdracht). 

19 maart 2023 

 

INTOCHT 

Orgelspel: Variaties over "Was Gott tut, das ist wohlgetan" van Johann Pachelbel 
(1653-1706) 

Welkom  

Intochtslied (staande): psalm 122 vers 1 en 2  ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ 

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. 
 
Vervolg intochtslied: psalm 122 vers 3   ‘Bid heil toe aan dit vredesoord’           

(daarna gaat de gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed met gezongen Kyrie 
v:…. na: daarom roepen wij tot U  
               zingen wij 301f   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HET WOORD 

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

Met de kinderen, en zingen Lied “Veertig dagen onderweg” 4e couplet ( zie op de    
beamer)  

Het verhaal van de bloemen. Oculi: open ogen 
Zien, kijken, gezien worden 
Wie ben jij 
Geworden? 

1e Bijbellezing: 1 Samuel 16: 1-13 
Lied 171 ‘David werd gekozen boven alles uit’ 
2e Bijbellezing: Joh 9: 1t/m 7 en 24 t/m 34 
Lied 858 ‘Vernieuw in ons, o God’ 

Overdenking 
Lied 546 ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’ 

BEVESTIGING IN HET AMBT 
Inleiding 
Gelofte 
Zegen 
Vraag aan de gemeente 
v: gemeente van Jezus Christus, hier samengekomen in de Kruiskerk,  
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maar verbonden met de hele kerk van Amstelveen-Buitenveldert en met de kerk van 
alle plaatsen en tijden; 
nu Kasper in het ambt bevestigd is, belooft u hem te aanvaarden, hem te omringen 
met uw medeleven, hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken 
in antwoord op onze roeping? 
v: Wat is daarop uw antwoord? 
g: Ja, van harte! 

Lied 672: vers 3 en 7 In ’t lichaam van de Heer 

GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Stichting De Regenboog. Ze kunnen langskomen 

voor een gezonde maaltijd, een douche en schone kleren. Voor 

sommigen is het inloophuis ook een De inloophuizen van De 

Regenboog Groep zijn een vangnet voor dak- en thuislozen. Ze 

vinden er voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan springplank 

naar meer eigen regie. Het maatschappelijk werk en dagbesteding 

helpen daarbij. Veel bezoekers helpen mee om het inloophuis 

draaiend te houden. Helpt u ook mee met een financiële bijdrage? 

 -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v.  Diaconie 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v De 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. PKN, Missionair werk: ontdekken in de kliederkerk (40 dagentijd) 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. 

Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een 

missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud op een creatieve 

manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een 

geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke 

achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in 

Nederland ondersteunt kliederkerken, zodat zij kunnen groeien als 

vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

 -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23    t.n.v. Prot. 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kliederkerk 

 -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte 

 -Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. https://pga-

b.nl/home/givt-app/ 

De organist improviseert over een lied 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden  
Na ‘…zo bidden wij samen…’  
bevestigen we met 368d 
  
 
 
 
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 909 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’ 
  

Zegen beaamd door  allen:  

 
 
Orgelspel: ‘Fuga in F-Dur’ van Josef Seeger (1716-1782) 
 

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 Roel Knijff 
Saskia de Jong 
Herma Hemminga, Gerrie Mulder 
Henk Trommel 
Tonneke van der Mede 
Coriene Sloots 
Gerrie Mulder en Tonneke van der Mede 
Marijke Dortland, Ank en Ruud van Leeuwen 
Lida Ruitinga en Antoinette Kamsteeg 
Freek de Vries en Timo Omta 
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Wijkgemeente Kruiskerk  Van der Veerelaan 30a 1181 RB Amstelveen 
www.kruiskerk-amstelveen.nl     &     www.facebook.com/kruiskerk-amstelveen 
Voor pastorale en andere vragen: 
Contact Kuiskerk:         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

