
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPIFANIE 
2 januari 2022 

 

INTREDE 

Orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenstern (variatie 1) 
van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

 
Welkom  

Intochtslied: 72a Voor kleine mensen 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o:     Heer, open onze lippen 
g:     opdat onze mond uw lof zal verkondigen, 
o:     opdat uw evangelie 
g:     zal klinken tot de uiteinden der aarde, Amen. 

lied: 502 Wij zingen door de tranen heen  

Kyriegebed  

Glorialied: 157a  
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HET WOORD 

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

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: 520 De wijzen 

Het verhaal van de bloemen 
Een ster wijst de weg naar het licht op aarde. Door de ster te volgen vinden de 
magiërs het kind in de stal. 

Eerste lezing:  Numeri 24:15 - 19 

Lied: 496 Een ster ging op uit Israël 

Tweede lezing: Matteüs 2:1 - 12 

Lied: 515 Een kind geboren te Betlehem 

Uitleg en verkondiging 

Lied: 519 Gij die de ster van David zijt. 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang 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 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg in de 
buurt. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 

link 1e collecte  
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/67LpfQZJAZHtHoEEYyWYzq


 

3 

2e rondgang kerk: Wijkwerk 

Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar de 

wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor 

zieken, het bijhouden van onze website, de nieuwsbrief, de kosten voor het 

streamen van onze diensten (kerkdienstgemist.nl).  

Wij rekenen op uw gift. 

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 

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

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: 919 Gij die alle sterren houdt. 

Zegen beaamd door ons allen: Amen. 

Orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenstern (variatie 2) 
van Dieterich Buxtehude 

  

https://tikkie.me/pay/PGAB/37ormZzifu8fQoTJkAHNSU
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
lector: 

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

geluid- en beeldtechniek: 

drs. Renger Prent 
Antoinette Kamsteeg 
Jellie Snijders 
Henk Trommel 
Tonneke van der Mede 
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
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. 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 
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