
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TWEEDE ZONDAG NA KERST 
3 januari 2021 

 
 

INTREDE 

 

Orgelspel: Herr Christ, der einig Gottes Sohn  
van Heinrich Scheidemann (1595-1663) 

Welkom  

Intochtslied (staande): psalm 25: 2 en 4 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o: Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:     Heer, onze ziel verlangt naar U,  
g: U bent trouw en rechtvaardig. 
o: Naar U strekken wij onze handen uit. 
g: in U stellen wij ons vertrouwen. 
o: Leer ons uw wil te volbrengen,  
 wijs ons de weg die wij moeten gaan. 
g: U bent onze God,  

laat uw goede geest ons leiden. 
g:   Amen. 

Vervolg intochtslied:  psalm 25: 7 (de gemeente gaat zitten)   
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Kyriegebed  
Lied 301k   
Glorialied: lied 487 

HET WOORD 

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

Moment met de kinderen  
lied 992 

Het verhaal van de bloemen 
Op de verhoging staan violen die symbool zijn van nederigheid. Ze staan 
symbool voor de mensen die zichzelf niet hoog achten. De luxe bloemen staan 
laag en symboliseren de mensen die denken dat zij erg belangrijk zijn. 

Eerste lezing: Genesis 25: 19-34 

Lied 991: 1, 2, 3, 5,7 en 8 

Tweede lezing: Marcus 10: 35-45 

Lied 474: 1, 3, 4 en 5 

Uitleg en verkondiging 

Lied 311: 1 en 6 t/m 10 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert 

U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel treft, ook in 
Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een luisterend oor bieden 
en hen adviseren en doorverwijzen naar de juiste 
instanties. Of hen financieel een stukje op weg 
helpen. Tegelijk worden zo de maatschappelijke 
problemen gesignaleerd en doorgegeven aan 
overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u 
mensen weer zelf het heft in handen te nemen. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
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Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg in de buurt. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 

2e collecte kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente 
We kijken terug op een kerstperiode vol mooie vieringen. Ook in de toekomst 
willen wij deze mooie vieringen aanbieden. Hopelijk zo snel als mogelijk met 
de kerkdeuren open voor iedereen. Op hoogtijdagen, maar ook op andere 
momenten. In vreugde en bij verdriet. Daarnaast bieden wij bezinning en 
aandacht op andere momenten door de week. Uw bijdrage wordt hieraan 
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. 
eredienst en pastoraat. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 
met de link voor de 2e collecte. 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw 
mobiele telefoon.  

De organist improviseert op een passende 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. 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied  422 

Zegen beaamd door ons allen: 

 

 

Orgelspel: Fuga in G - Dur (BWV 577) van Johann Sebastian Bach(1686-1750) 

https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
https://tikkie.me/pay/PGAB/wWfxQRMvXW2h8entjw55Q
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
lector: 

 collecte: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
beeld- en geluidstechniek: 

Anita Winter 
Han Jongeneel 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Tonneke van der Mede 
Semaria Worede 
Riekus en Ria Kok-van Hall en Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Jelte Katsma 
 

 

 

 
 

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. Sieb Lanser, 020-453 4540; lanser@kruiskerk-amstelveen.nl 
ambulant predikant:   ds. Fokko Omta, 06-30 34 60 50 - f.omta@protestantsekerk.nl 
scriba kerkenraad:       Henk van der Meulen, 06 55174089; - scriba@kruiskerk- 

amstelveen.nl 
ouderenpastor:             Trudy Joosse-Ridder, 06-83 35 49 24 - ouderenpastor@pga-b.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:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

