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 ZONDAG NA EPIFANIE 

BRUILOFT IN KANA 
16 januari 2022 

 

INTREDE 

Orgelspel: Plein Jeu et Duo uit "Suite du 2e ton"  
van Louis-Nicolás Clérambault (1676-1749) 

 
Welkom  

Intochtslied: Psalm 96: 1 en 3 Zing voor de Heer op nieuwe wijze 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:   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:   Houd uw gezicht niet voor ons verborgen 
a:   zegen ons met uw licht! 
o:   Opdat wij mensen zijn 
a:   van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 Amen. 
 
Kyrie  

Glorialied: Lied 96a Zing een nieuw lied, alle landen  
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HET WOORD 
Groet 
v.  De Heer zij met u, 
a.  ook met u zij de Heer 

Zondagsgebed 
v.  (…)  

Voor de kinderen....  
Lied voor de kinderen: Kijk ik omhoog (Samenleesbijbel) 

Kijk ik omhoog, hoog als de bergen. 
daar is de Heer die mij helpt. 
Hij is er voor jou, hij is er voor mij, 
hij gaat dag en nacht met je mee. 
Zo zal je geen kwaad overdag overkomen 
en ben je veilig in al je dromen. 
De Heer is er, ook als je slaapt. 
De Heer is er, ook als je slaapt. 

Het verhaal van de bloemen: 
Van wit naar rood, water wordt wijn. 

Bijbellezing: Exodus 33: 12-33 

Lied: Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden  
(Huub Oosterhuis en Bernard Huijbers) 

solo: Hoe is uw naam, waar zijt gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien, 
geef ons vandaag een teken van liefde. 

allen: Eeuwige God, wij willen u zien, 
geef ons vandaag een teken van liefde. 

solo: Want wat de hemel is voor de aarde, 
dat is uw liefde voor hen die geloven. 

allen: Geef ons vandaag een teken van liefde. 

solo: Gij,  de vergeving van alle zonden, 
recht en gerechtigheid voor deze wereld. 

allen: Gij de vergeving van alle zonden, 
geef ons vandaag een teken van liefde. 
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solo: Gij kent ons toch,  
Gij zult niet vergeten dat wij uw mensen zijn, 
Gij onze God. 

allen: Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien, 
geef ons vandaag een teken van liefde. 

Bijbellezing: Johannes 1: 19-34 

Lied 525: Wij willen bruiloftsgasten zijn 

Overdenking 

Orgelspel 

Lied 343: Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Kairos-Sabeel Nederland  

steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun 

land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van 

mensenrechten en internationaal recht. En wil 

daarmee bijdragen aan het tot stand komen van een 

rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen. 

De Palestijnse  bevrijdingstheologie biedt een 

alternatief voor de theologie van christenzionisten die 

bezetting en daaruit voortvloeiend geweld 

rechtvaardigt.  

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

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

Kairos-Sabeel 

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

collecte 

2e inzameling  kerk: 

 In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair 

werkers tot diakenen en van musici tot jeugdwerkers. Het is belangrijk dat zij 

goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk 

zowel vrijwilligers als professionals met een groot aanbod aan trainingen. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/67LpfQZJAZHtHoEEYyWYzq
https://tikkie.me/pay/PGAB/67LpfQZJAZHtHoEEYyWYzq
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U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

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

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Ondersteuning 

Gemeenten 

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 

Lied 367e Heer, onze God 

 

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: 767 De toekomst van de Heer is daar (1.2.4.5 en 7) 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

 
 
Orgelspel: Fuga in d mineur (BWV 539) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

 

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

ouderling: 
diaken: 

organist: 
lector: 

collecte:  
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Han Jongeneel 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Paula Rose 
Anita Pfauth 
Riekus en Ria Kok-van Hall en Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta 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 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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