
 
 

 
 

 
 
 
 

 

1E ZONDAG NA EPIFANIE 
DOOP VAN DE HEER 

9 januari 2022 

INTREDE 
Orgel: ‚Herr Christ, der einig Gottes Sohn‘ (2 variaties) van Heinrich 

Scheidemann (1595-1663) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 100: vers 1 en 2  ‘Juicht Gode toe, bazuint en zingt’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed   
o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  We leven in het licht van de Ene 
a:  die onder ons gekomen is in Jezus Messias, 
o:  Wij zullen mensen zijn 
a:  van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 
o:  U bent klein geworden, waar wij groter willen zijn 
a:  U hebt alles gegeven, waar wij steeds weer nemen 
o:  U bent mens geworden, waar wij zo graag god zijn 
a:  keer ons om, naar U toe en maak ons tot mensen van vrede. 
     Amen.   
  

Vervolg intochtslied: Psalm 100: vers 3 en 4 ‘Treed statig binnen door de poort’ 

(de gemeente gaat zitten) 
Kyrie 
Zingen Lied 356: vers 1, 3, 6 en 7  ‘O God die uit het water’ 
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ROND HET WOORD 
 
Groet 
v . De Heer zij  met U 
a. ook met u zij de Heer 
 
Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen en zingen: ‘Ik zal er zijn voor jou’ vers 1, 3 en 4                 
(EL 292) 

Het verhaal van de bloemen.  De schaal water verwijst naar de Jordaan. Rode 
bloemen en de duif zijn symbolen van de Geest. 

Eerste lezing: Jesaja 42: 1-9 
 
Zingen Lied 519 ‘Gij die de ster van David zijt’ 
 
Tweede lezing:  Johannes 1: 19-34 
 
Schriftacclamatie Lied  339a  
 
 

 

 

Overdenken 

Orgelspel 

Zingen Oude Liedboek 163  ‘Gij zijt een mensenzoon’ 
 
Doopgedachtenis  
 
Zingen Lied 686 ‘’De geest des Heren heeft’ 
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GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Voedselbank Amstelveen. De Voedselbank  verstrekt wekelijks 

voedselpakketten aan inwoners die om financiële redenen niet of slechts 

gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. Op dit moment 

verzorgt de Voedselbank voor ruim 100 huishoudens een voedselpakket. Met 

uw bijdrage kunnen wij groente en fruit kopen en een gezond en gevarieerd 

voedselpakket aan onze cliënten verstrekken.  

-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 

INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 

Voedselbank  Amstelveen 

-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 

met de link 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. Eredienst & pastoraat in onze gemeente 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en 

Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al 

delend mogen doorgeven. Daar zetten we ons gezamenlijk voor in. Door om te 

zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan 

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 Eredienst en Pastoraat 

-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 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/67LpfQZJAZHtHoEEYyWYzq
https://tikkie.me/pay/PGAB/37ormZzifu8fQoTJkAHNSU
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Dankgebed en voorbeden  
Gebedsacclamatie 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. 

 
ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 315 ‘Heb dank, o God van alle leven’ 

Zegen beaamd door  allen:  

 
 

Orgel: ‘Präludium und Fuge in G‘ van Johann Schneider (1702-1788) 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling:  
diaken: 

organist: 
zang: 

lector: 
kinderdienst: 

lay out Orde van Dienst:  
kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

ds Roel Knijff 
Saskia de Jong 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
zanggroep 
Loes Oostenrijk 
Irene van Eenige 
Marijke van Reedt Dortland 
Riekus en Ria Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Freek de Vries 

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
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