
 
 

 
 

 
 
 
 

 

PALMPASEN 
 
kleur: rood                                                                                             2 april 2023 

 

Orgelspel: Psalm 24 "Verhoog o poorten, nu de boog" van A. van Noordt 

(1619-1675) 

 INTREDE 

 

Welkom  

Kinderen komen zingend binnen met Lied 555 ‘Dans en zing: hosanna voor 

de koning’  (gemeente gaat staan) 

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. 
o: Ons leven staat in het licht van Hem 
a: die riep, die bevrijdt en voltooien zal. Amen. 
 
Zingen: Psalm 118 vers 1 en 8 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ 

(gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed 
v: ….    

Zingen: Lied 301k  
 

 

 

 

 

 
 

ROND HET WOORD 
Groet 
v. De Heer is met U, 
a. ook met u zij de Heer. 
 
Zondagsgebed 
 

Met de kinderen, en zingen Lied ‘Veertig dagen onderweg’ ( zie op de 
beamer)  

 
Het verhaal van de bloemen. Kostbare geuren 

Voor die Ene 
Is voor iedereen 
Het goede doen 

Lezing Mattheus 21: 1-11 

Zingen: Lied 24 vers 2, 4 en 5  

Lezing: Mattheus 26: 1-13  

Zingen: Lied 550 ‘Verheug u, Gij dochter van Sion’ 

Overdenken 
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Zingen: ZZZ  
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 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Wijkdoelcollecte voor st. de Vrolijkheid. 

  De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling 

van kinderen, jongeren en hun ouders in 

asielzoekerscentra om hun eigen talenten te vinden 

en die te ontwikkelen. Ook komt er een deel 

verwerking aan te pas voor negatieve situaties die 

deze mensen 

  doorstaan hebben. Er wordt ingezet op een positieve dynamiek en het 

creëren van zorgeloze momenten en herinneringen. Ook 

  probeert men de kinderen en jongeren opnieuw vertrouwen bij te brengen. 

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

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

Vrolijkheid 

      -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: Kinderen  en Jongeren Paas-
Challenge: terug in de tijd van de Bijbel. Maar liefst 
zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk 
jaar in de week voor Pasen mee aan de 
PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, gaan 
de jongeren op zoek naar de karakters uit het 
paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten 
ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na 
over het einde van het kwaad en duisternis. . De PaasChallenge is leerzaam en 
verbindend. Met behulp van uw gift leren jongeren de Bijbel ontdekken  
-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Prot. Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Paaschallenge 

-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 over een lied 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden  
Zingen: Lied 368f 
  
 
 
 
 
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 
 

Lezing Mattheus 26: 14-16 
 

Slotlied: Lied 556  ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

 
  

Zegen beaamd door  allen:  

 
 
 
Orgelspel: Fuga in d-moll (BWV 539) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
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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 
Anita Winter 
Herma Hemminga, Heleen Bakker 
Henk Trommel 
Benjamin Omta 
Carolijne Koornstra 
Ettje Poesiat en Gerda Stapel 
Marijke Dortland, Ria en Riekus Kok-vHall 
Antoinette Kamsteeg en Lida Ruitinga 
Jellie Snijders en Timo Omta 

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

