
 

 

 
 
 
 

ZONDAG JUBILATE 
30 APRIL 2023 

INTREDE 

Orgelspel: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut  
van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

Welkom  

Intochtslied (staande):  ps. 66:  1  en  2 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o.  de Naam van de Heer zij geprezen  
g.  Hij die trouw is en nabij 
o.  heeft ons gebed  niet afgewezen      
g.  De Heer is goed geweest voor ons. 

Vervolg intochtslied: ps. 66 :  3                    (we  gaan zitten) 

Kyriegebed  
v:.... na: “daarom roepen wij tot U” zingen wij 
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Gloria lied: 174 

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

Gesprek  met de kinderen  
Lied voor de kinderen: lied 262 (evangelische liedbundel, kinderlied ook op de 
beamer)  

Het verhaal van de bloemen: 
De deur is een van de vele symbolen die wordt gebruikt als beeld van Jezus en 
zijn betekenis voor zijn volgelingen. Een deur is een scheiding tussen twee 
werelden: binnen en buiten, de veilige en de ‘onveilige’ wereld. 

Overgenomen uit: Brugge, Bloemen geven zin. Uitgeverij Lannoo/Kok-Tielt-Kampen, 2002. 

(Op zondag Jubilate een bos jubelend fluitenkruid bij de deur). 

Eerste lezing: psalm 24 

Lied: 978   :  1  , 3  en  4 

Tweede lezing: 1  Petrus 2  : 21 -25  en Johannes 10 : 1- 16 

Lied: 276  :  1  en 2 

Uitleg en verkondiging 

Lied: 287 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: BeninAmi – een school in Benin (West-Afrika) 

Het begon met een droom van een groep studievrienden in het noorden van 

Benin (West-Afrika): een school bouwen Berecigou in 

de regio Atacora. Inmiddels staat er een watertoren en 

is er voldoende geld beschikbaar om te starten met de 

bouw van de begane grond van de school. Uw bijdrage 

aan deze collecte wordt gebruikt om het onderwijs en 

de onderwijsmaterialen straks te kunnen opstarten. 

Kijk voor meer informatie op www.BeninAmi.nl. Alvast 

heel hartelijk dank voor uw gift!  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.beninami.nl%2F&data=05%7C01%7Ckerkelijkbureau%40pga-b.nl%7Ccaa046003f8943712d1c08db260bd901%7C6165b6b05a6d48de8f2f87674a9c6ec2%7C0%7C0%7C638145604558243053%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pacqyirHXiS%2BHTjJ5GF6la2pFl55hSSgjFk%2FyQWor%2BY%3D&reserved=0
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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. 

BeninAmi   

2e rondgang kerk: Communicatie in onze gemeente 

De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 

doelen en ons werk daarom aktiever en soms ook professioneler onder de 

aandacht brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat ons kostbaar en 

waardevol is en hoe breng je dat over. In de jonge kerk was het trouwens niet 

anders: Paulus verzond zijn vele brieven over de hele toenmalige wereld. 

Iedere tijd kent weer een verschillende aanpak. Nu vormen sociale media 

belangrijke platformen waar mensen samenkomen en 

nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op 

andere manieren willen we met de mensen om ons 

heen communiceren. Met de opbrengst van deze 

collecte worden onder andere het onderhoud van de 

website, de kosten van flyers en folders en onze 

fondsenwerving betaald. 

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. communicatie.  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 

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/pSMiUXuGdiskHTgZWXwbg
https://tikkie.me/pay/PGAB/va5pFhDQzWTuT3nGjPTNVV
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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ZENDING EN ZEGEN 

 
Slotlied: 23c  

Zegen beaamd door ons allen:  

 

Orgelspel: Allegro uit Sonate I van Charl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
 

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. Frans Breukelman 
Saskia de Jong 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
Carolijne Koornstra 
Tonneke van der Mede  
Timo Omta 
Ineke Norel en Tineke van der Pluijm 
Ruud van Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin 
Henk van der Meulen en Timo Omta 
 

© 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 
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