ZESDE ZONDAG NA EPIFANIE
14 februari 2021
INTREDE
Orgelspel: Psalm 116 van Jan Pieterszn. Sweelinck (1562-1621)
Welkom
Intochtslied 91 a: vers 1 ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
Bemoediging en toenaderingsgebed
o:
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

g:

O God, keer U om naar ons toe
En doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer , uw liefde zien
en geef ons uw heil.
O Heer, hoor ons gebed
en laat ons geroep tot U komen
Amen.

Vervolg intochtslied 91 a: vers 2 ‘Engelen zendt Hij alle dagen’
Psalm 91 in de vertaling van Hans Bouma
Kyriegebed
Klein danklied: 920 ‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’

HET WOORD
Zondagsgebed
v. De Heer is met U,
a. Zijn Geest is in ons midden.
Gesprek/verhaal en lied met de kinderen bij 14 februari - Valentijnsdag
Lied : Liefde is blij zijn (AV IV, 26)
1. Liefde is blij zijn, een arm om je heen.
Liefde is lachen, is nooit meer alleen.
Liefde is luist’ren, de woorden gaan door.
Liefde is fluist’ren, heel zacht in je oor.
2. Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand.
Liefde is hopen, is gaan langs het strand.
Liefde is amen, is wolken, is wind.
Liefde is samen, is spelen als kind.
3. Liefde is zingen, is wit en is groen.
Liefde is zacht, is een kus in ’t plantsoen.
Liefde is leven, je ademt weer op.
Liefde is geven, is leven met God.
Het verhaal van de bloemen. Handvormig blad verwijst naar de genezende hand
van Jezus en naar de handen van de mensen die in de zorg werken en die je
als engelen dragen. Rozen zijn symbool van liefde.
Eerste lezing: 2 Koningen 5: 1 - 3
Pianospel bij Lied 837
Tweede lezing: Marcus 1: 40 - 45
Lied 837: vers 1 ’Iedereen zoekt U, jong of oud’
Ter bemoediging
Lied 791: vers 1, 3 en 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’
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GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de collectedoelen
1e rondgang diaconie. Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië. Ethiopië
wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door
overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen
op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie helpt de meest
kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan
worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren
welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte.
Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen,
zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de
oogst tegenvalt. U kunt uw gift overmaken op
rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, o.v.v. Bangladesh. U kunt ook direct
een bedrag (online) overmaken met de link voor de
1e collecte.
e
2 rondgang kerk: Wijkwerk. Helaas kunnen we nog
niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en willen
u toch de kerkdienst niet laten missen. Via
Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering
verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. De
collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van
Kerkdienstgemist.nl. U kunt uw gift over maken op
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk. U kunt
ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
De organist improviseert over een lied
Dankgebed en voorbeden
Na ‘…zo bidden wij samen…’volgt Lied 103 e ‘Bless the lord, my soul, and bless
God’s holy name. Bless the lord,my soul, who leads me into life.’
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.
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ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: 834: 1, 2 en 3 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’
Zegen beaamd met gesproken Amen

Orgelspel: Praeludium in D-Dur(BWV 532) van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken:
organist:
zang:
lector:
lay out/ kopiëren Orde van Dienst:
liturgische bloemschikking:
Beeld- en geluidtechniek:

ds Arianne Geudeke
Han Jongeneel
Marijke van der Meulen
Henk Trommel
Matthijs Mesdag
Flip Brink
Marijke Dortland, Riekus en Ria Kok-van Hall
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer
Henk van der Meulen 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@kruiskerkamstelveen.nl
ambulant predikant: ds. Fokko Omta, 06-30 34 60 50 - f.omta@protestantsekerk.nl
scriba kerkenraad:
Henk van der Meulen, 06 55174089 - scriba@kruiskerkamstelveen.nl
ouderenpastor:
Trudy Joosse-Ridder, 06-83 35 49 24 - ouderenpastor@pgab.nl
koster:
Marian van Leeuwen, 06-429 25 149 - koster@kruiskerkamstelveen.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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