
 
 

 
 

 
 
 
 

 

5E  ZONDAG NA EPIFANIE 
6 februari 2022 

 
 

INTREDE 
Orgel:  Adagio uit Sonate 1 (BWV 525) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 56  vers 1 en 3 ‘’Wees mij genadig, Heer, want een 
geweld 

Bemoediging en toenaderingsgebed   
o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  Voor uw Geest, o God, 
 blijven wij vaak koud en onverschillig. 
 Uw stem dreigt steeds weer verloren te gaan 
 Door alles wat ons hoofd en hart vervult. 
a:  beschijn ons met uw licht o God 
 en richt onze voeten 
 op de weg van de vrede. 
 Amen.    

Vervolg intochtslied: Psalm 56  vers 4 

(de gemeente gaat zitten) 
Kyriegebed 
 
Glorialied: 305 
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HET WOORD 
Groet 
v . De Heer zij  met U 
a. zijn geest in ons midden 
 
Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen en Lied 533: vers 1, 3, 4 en 6  ‘Daar komt een man uit 
Nazaret’ 

Het verhaal van de bloemen.  Tussen de stenen van het graf komt een groene tak 
tevoorschijn. Symbool voor de levende Lazarus. 

Eerste lezing: Johannes 11: 1-16 
 
Zingen Lied 943: 1, 2 en 3  ‘God gaat zijn ongekende gang’ 
 
Tweede lezing:   2 Korintiers 5: 1-10 
 
Zingen Lied  943: 4, 5 en 6 ‘Zou gij verstaan, waar Hij u leidt?’ 
 
Uitleg en verkondiging 

orgelspel 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Werelddiaconaat: Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat. 

Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. 

In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te 

voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe 

verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt 

boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe 

landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter 
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samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op 

alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparende 

ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer 

te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt 

u mee om de zwaksten die nu al getroffen 

worden door klimaatverandering weerbaar te 

maken?  

  -U kunt uw gift over maken op 

rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. Goed Boeren 

  -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 Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente. Voor het jeugd- en 

jongerenwerk staan tot deze zomer diverse bijeenkomsten en activiteiten 

gepland. Als de coronamaatregelen het toelaten, is er iedere week 

Kinderdienst, iedere twee weken een gezamenlijke Kruis-Paas Tienerdienst, is 

er basiskatechisatie en worden ouders uitgenodigd voor speciale vieringen 

(Kerk op Schoot, Kliederkerk en Verhaal in de 

Kruiskerk). Onder andere voor deze activiteiten 

is de opbrengst bestemd.  

  - U kunt uw gift over maken op 

rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v Jeugd en Jongerenwerk 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) 

overmaken met de link voor de 2e collecte         

De organist improviseert over een lied 

 
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed 
v: De heer zij met u. 
g: En met uw geest. 
v: Verhef uw harten 
g: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
g: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

v: U danken wij Heer, onze God 
… 
zo zingen wij met de kerk van alle plaatsen en alle eeuwen 
Lied 404 e  ‘Sanctus en Benedictus’ 

U danken wij om Jezus Uw zoon ... 

...in de nacht voor zijn dood, neemt hij een brood,   

spreekt de dankzegging daarover uit, 

 breekt het en geeft het aan de zijnen, met de woorden: 

 'dit is mijn lichaam voor U: 

doet dit tot mijn gedachtenis!' 

Zo neemt hij ook de beker na de maaltijd, 

spreekt de dankzegging daarover uit, 

en geeft die aan de zijnen met de woorden: 

 'deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 

dat voor u en voor velen vergoten wordt 

tot vergeving van zonden 

doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!' 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker  

verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt.  

U danken wij om uw Geest … 
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Wij bidden u...  

 

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...  

We wensen elkaar de vrede van Christus  

Zingen: Lied 408e ‘Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld’ 

We delen brood en wijn 

Zingen: Lied 813  ‘Vreemden zijn wij’ 

 
ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied: 807  ‘Een mens te zijn op aarde’ 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 
 
 

Orgel: Praeludium & Fuga in D-Dur van Johann Schneider (1702-1788) 
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

collecteren: 
organist: 

lector: 
kinderdienst: 

ontvangst deur: 
 

lay out Orde van Dienst: 
kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

ds Werner Pieterse 
Antoinette Kamsteeg 
Herma Hemminga 
Heleen Bakker 
Henk Trommel 
Flip Brink 
Marleen Jongeneel 
Annemie van Hamel, Ineke Norel, Mathilde   
van Leeuwen 
Marijke van Reedt Dortland 
Riekus en Ria Kok- van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Aart Appelhof 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

