
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DERDE ZONDAG NA EPIFANIE 
24 januari 2021 

 

INTREDE 

Orgelspel: Mache dich, mein Geist, bereit (Gij die alle sterren houdt - lied 919) 
 van Christian Friedrich Rinck (1770-1846)  

Welkom  

Intochtslied (staande): Lied 612: 1 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 

g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o:     die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g:     en niet laat varen het werk van zijn handen 

o:     Hoor ons aan, eeuwige God: 

g.     Hoor naar ons bidden. 

o.     Gij die ons hart aanziet, 

        Gij die onze diepten peilt: 

g.     Blijf ons niet verborgen. 

o.     Wij herkenden U niet, 

        Wij zochten onszelf: 

g.     Gij Heer, vergeef ons. 

o.     Doe ons herleven 

        en maak ons weer nieuw, 

g.    Geef ons uw genade. 

Lied 612: 3 (de gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed         
Glorialied: Psalm 66: 3 

HET WOORD 

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

Verhaal en lied met en voor de kinderen 
Lied 531: 1  

Het verhaal van de bloemen 
De schalen water verwijzen naar het meer. Witte bloemen als symbool van 
het geloof van de leerlingen om gehoor te geven aan de oproep van Jezus om 
hem te volgen. 

Eerste lezing: Genesis 12: 1-5 

Lied: Liedboek 803: 1, 2. 

Tweede lezing: Lucas 5: 1-11 

Lied: 377: 1, 2, 6.  

Uitleg en verkondiging 

Lied 789  

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie: Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) 

 is een stichting die pastorale zorg verleent aan mensen die in hun leven zijn 
of waren vastgelopen door drugsgebruik of in drugsgebruik. 
Vanuit  christelijke traditie wordt antwoord 
geboden op de zingevingsvragen die deze situatie 
bij de mensen die erin verkeren oproept. Het 
Drugspastoraat is er met name  er voor mensen die 
(door of vanwege hun druggebruik) geen sociaal of 
maatschappelijk netwerk hebben of daar moeilijk 
aansluiting bij kunnen houden.  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
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NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. drugspastoraat. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 

2e collecte kerk: Missionair werk: een kerk van betekenis 
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de 
hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. 
Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding 
met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van 
betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien 
dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen.  
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt 
missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, 
want zo zijn we een kerk van betekenis. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. inloophuis 
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 over een lied. 

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: Lied 419 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

Orgelspel: Allegro di molto (uit Sonate I) 
 van Carl Pilipp Emanuel Bach (1714-1788)  

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

ouderling: 
diaken: 

organist: 
zanger(es): 

lector: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
beeld en geluidstechniek: 

dr. Bettine Siertsema 
Mareke Kniep 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Paula Rose 
Henk van der Meulen 
Riekus en Ria Kok-van Hall, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta en Yotam Worede 
 

 

 

 

 

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/
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