
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTNACHT 
24 december 2021 

 

INTREDE 

Zingen: Lied 483: Stille Nacht 

Bij de bloemen:  
In de kersttuin stralen de kerststerren. Licht in de duistere nacht. 

Welkom  

Zingen: Lied 498; 1 en 3 Bethlehem, o uitverkoren stad 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o: Wij zullen mensen zijn 
a: van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

o: Deze nacht een nieuw begin 
a: van God en mens, van mens en God 
o: pril en kwetsbaar 
a: groot en machtig 
o: uw ster in de nacht 
a: uw licht in het duister 
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Zingen: Like a candle flame (Graham Kendrick) 

Like a candle flame 
Flickering small in our darkness 
Uncreated light 
Shines through infant eyes 

God is with us, alleluia (Men) 
God is with us, alleluia (Women) 
Come to save us, alleluia (Men) 
Come to save us (Women) 
Alleluia! (All) 

Stars and angels sing 
Yet the earth sleeps in shadows 
Can this tiny spark 
Set a world on fire? 

Yet his light shall shine 
From our lives, Spirit blazing 
As we touch the flame 
Of his holy fire 

  

HET WOORD 

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

Zingen: (Oude Liedboek) 131: 1. 2. 4 en 7 O zalig, heilig, Bethlehem 

1. O zalig, heilig Bethlehem, 
o onder duizend uitverkoren, 
vereerd boven Jeruzalem, 
want Jezus is in u geboren. 

4. O Koning, Christe , Prinse groot, 
hoe wordt Gij hier aldus gevonden 
in hooi in stro, in zulke nood, 
in arme doekskes teer gewonden? 

2. O Bethlehem, klein-grote stad, 
klein van begrijp, maar groot van waarde, 
gij zijt het allereêlste vat 
en de allerrijkste stad der aarde 

7. Komt tot dit Kind, gij Adams kind, 
hoe kunt gij nog de wereld minnen? 
Ziet hoe Jezus Hem met u bindt 
offert Hem heel uw hart en zinnen. 
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Lezing: Micha 5: 1-5 

Zingen: Lied 521: Hij komt niet uit een grote stad  

Lezing: Lucas 2: 1-7 

Zingen: Lied 491: Kind ons geboren 

Lezing: Lucas 2: 8-20 

Zingen: Gaudete (traditional) 
 Gaudete in Domino semper, 

iterum dico, gaudete.   
 

 Verheugt u altijd in de Heer, ik 
herhaal het, verheugt u! 

Overdenken 

(Fluit en orgel): Adagio en Allegro (BWV 1035)  
uit Fluitsonate in E van Johann Sebastian Bach 

 

Zingen: O little town of Bethlehem (Walford Davies) 

1. O little town of Bethlehem 
how still we see thee lie! 
Above thy deep and dreamless sleep 
the silent stars go by. 
Yet in thy dark streets shineth 
the everlasting light; 
The hopes and fears of all the years 
are met in thee to-night. 

3. How silently, how silently, 
the wondrous gift is given! 
So God imparts to human hearts 
the blessings of his heaven. 
No ear may hear his coming; 
But in this world of sin, 
where meek souls will receive him, 
the dear Christ enters in. 

2. For Christ is born of Mary 
and, gathered all above 
while mortals sleep, and angels keep 
there watch of wondering love; 
O morging stars, together 
proclaims the holy birth. 
And praises sing to God the King 
and peace to men on earth. 

4. O holy Child of Bethlehem, 
descend to us, we pray; 
Cast out our sin, and enter in, 
be born in us to-day. 
We hear the Christmas Angels 
the great glad tidings tell: 
O come to us, abide with us, 
Our Lord Emmanuel. 
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GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Kerk in Actie - kinderen in de knel 

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder 

ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben 

geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen 

en niemand die hen beschermt. 

Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst 

verdienen deze kwetsbare kinderen extra 

aandacht en steun. Doe daarom mee met onze 

kerstcollecte!  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 

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

Kinderen in de Knel. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 

collecte. 

2e rondgang kerk:  

Vanavond collecteert elke wijk voor de muziek in de kerk.  

Voor het orgel, voor het koor of cantorij. Want wat is 

een kerstviering zonder muziek (en dus zonder 

musicus)?  

Dat dit ons veel waard is, kan blijken uit de opbrengst 

van deze collecte. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk Paaskerk / Kruiskerk / Pelgrimskerk 

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. Kijk voor 

meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/  

De organist improviseert over een lied 

 
 
Dankgebed en voorbeden 

https://tikkie.me/pay/PGAB/cbEQZsAKi6c528Xo2ZFDjT
https://tikkie.me/pay/PGAB/cbEQZsAKi6c528Xo2ZFDjT
https://tikkie.me/pay/PGAB/3nmNEM8YAM7xUdRphoBFJH
https://tikkie.me/pay/PGAB/3nmNEM8YAM7xUdRphoBFJH
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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 

Zingen Lied 481 Hoor de engelen zingen de eer 

 

Zegen beaamd door ons allen:  Amen 

Zingen: Ere zij God 

Orgelspel:  Noël X van Louis Claude Daquin (1694-1772) 
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

Muzikale begeleiding: 
Muzikale ondersteuning: 

project zanggroep:  
lector: 

collecte:  
deurontvangst: 

kopiëren en lay-out orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Anita Winter 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel (orgel, piano,....) 
Fidessa Inen (blokfluit) 
gemeenteleden olv. Henk Trommel 
Flip Brink 
Heleen Bakker 
Gerrie Mulder en Leni Kieft  
Ruud en Ank van Leeuwen en Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen 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 54 33 12 44, dsknijff@kruiskerk-amstelveen.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:contact@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
file:///F:/amstelveen%20kerkewerk/koster@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

