
 
 

 
 

 
 
 
 

 

KERSTMORGEN 
25 december 2021 

Muziek en zang vanaf 9:50 uur 

Lied 477: 1, 2, 3     Komt allen tezamen 
Lied 473: 1,2,3       Er is een roos ontloken 
Lied 478: 1, 2         Komt, verwondert u hier, mensen  

 
 

INTREDE 
Welkom door de ouderling 

Kerstkaars 

Zingen (staande): Lied 986 ‘De oorsprong van leven en licht 
 (cantorij 1 en 2, Allen 3 en 4) 

 

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:  Jezus, zoon van God. Jezus, zoon van mensen 
a:  Wees het hart van onze vreugde, 
     wees de vreugde van ons hart.  

Amen 
 
Cantorij: ‘Nu gaat de hemel open’ (tekst Hans Bouma, melodie Christopher Tye) 
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ROND HET WOORD 

Groet 
v . De Heer zij  met U 
a. ook met u zij de Heer 
 
Zondagsgebed 

Kinderen:  Adventsproject ‘Tel je mee? Kerst: Jezus en de herders 
Zingen Lied 485:  Zeg eens herder waar kom jij vandaan? (allen, solo) 

Het verhaal van de bloemen.  Een roos ontloken tussen de sterren. Kleine 

bloemetjes verbeelden de engelen. 

Eerste lezing: Johannes 1: 1-18 
 
Cantorij  Motet ‘In het begin was het woord’ (Willem Vogel) 
 
Tweede lezing:  Lucas 2: 6-20 
 
Zingen Lied 492: ‘Verschenen is de mildheid’(refrein telkens 1x cantorij, 1x allen) 
 
Overdenken 

Trompet en orgel: introductie en Aria uit Sonata 1 van Giovanni Buonaventura 
Viviani (1638-1692) 

 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. 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!  
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-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Prot. 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 

- 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/ 

2e collecte kerk. Wijkwerk. De kersttijd grijpen we 

aan om iets extra's te doen bijvoorbeeld met en 

voor onze kinderen en jongeren. Zoals bijvoorbeeld 

een kinderkerstfeest gericht op hun eigen beleving. 

Uw  gift wordt onder andere besteed om dit 

mogelijk te maken.  

-U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 

NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Prot. Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk  Kruiskerk. 

-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 

collecte      

    
De cantorij zingt: Angels Carol van John Rutter 

 
 
 
 
Dankgebed en voorbeden en zingen Lied 368c : 
 
 
 
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/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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ZENDING EN ZEGEN 

Zingen: Lied 476: 1, 3 en 4   ‘Nu zijt wellekome’ 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 
Zingen:  Lied 487   ‘Eer zij God in onze dagen’ 
 

Orgel en trompet: Cantique de Noël van Adolphe Adam (1803-1856) 
 

 
Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling:  
diaken: 

organist: 
trompet: 

zang: 
lector: 

kinderdienst: 
lay out Orde van Dienst:  

kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds Roel Knijff 
Mareke Kniep 
Cor Omta 
Henk Trommel 
Emile Meuffels 
Kruiskerkcantorij 
Josje Dijkstra 
Marleen Jongeneel 
Marijke van Reedt Dortland 
Riekus en Ria Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Henk van der Meulen 
 

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 54331244 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl 
scriba kerkenraad:         Henk van der Meulen, 06 55174089 - scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 
koster:                              Marianne 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:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

