
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

8E  ZONDAG VAN EPIFANIE 
20 februari 2022 

 
INTREDE 

 

Orgel: variaties over ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ van G.Böhm (1661-1733) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Lied 215 vers 1 en 4 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed   
o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:       God, wees hier aanwezig!  
g:      Laat ons leven in uw licht. 
o:      Naar u gaat ons verlangen uit. 
g:       Laat ons leven in uw licht. 

Amen.  
  

Vervolg intochtslied: Lied 215  vers 5              (de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed 
Glorialied 100 vers 1, 2 en 4    ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’ 
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HET WOORD 

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

Gesprek met de kinderen en Lied 923 vers 1, 2 en 3   ‘Wil je wel geloven dat het 
groeien gaat’ 

Het verhaal van de bloemen.  Zand met zaad verwijst naar de weg, stenen 
verwijzen naar de rotsgrond, de bloeiende plant groeit in de goede aarde      

(Bron: Uffelen/ Brugge, Symbolische bloemsierkunst, Zomer & Keuning, Ede, 1992} 

 
Eerste lezing: Jesaja 55: 10-11 (NBV21) 

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 
en daarheen niet terugkeert 
zonder eerst de aarde te doordrenken, 
haar te bevruchten en te laten gedijen, 
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
zo geldt dit ook voor het woord 
dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar Mij terug, 
niet zonder eerst te doen wat Ik wil 
en te volbrengen wat Ik gebied. 

 
Zingen Lied 772  vers 1, 2, 3 en 4 ‘Jesaja heeft eeuwen gelden voorzien’ 
 
Tweede lezing:  Lucas 8: 4-15 (NBV21) 

4Toen zich een grote menigte verzameld had en uit alle steden mensen naar 
Hem toe gekomen waren, vertelde Hij deze gelijkenis: 5‘Een zaaier ging 
eropuit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de 
weg, en het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. 6Een ander deel viel 
op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek 
aan water. 7Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die 
opschoten verstikten ze het. 8Maar er viel ook zaad in vruchtbare aarde, en 
toen het was opgeschoten droeg het honderdvoudig vrucht.’ Hij voegde er 
met luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’ 
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9Zijn leerlingen vroegen Hem wat deze gelijkenis betekende. 10Hij 
antwoordde: ‘Het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk van God te 
kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien 
zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. 11Dit is de betekenis van de 
gelijkenis: Het zaad is het woord van God. 12Het zaad op de weg, dat zijn zij 
die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en die graait het woord 
weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te 
geloven. 13Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol 
vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; voor 
het moment geloven ze, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze 
afvallig. 14Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd 
hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven 
worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. 15Het zaad in de 
vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord 
hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. 

 
We luisteren naar een gedeelte uit Bachs cantate BWV 18, 

‘Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt’ (recitatief). 
Gleichwie der Regen und Schnee 
vom Himmel fällt 
und nicht wieder dahin kommet, 
sondern feuchtet die Erde 
und macht sie fruchtbar und wachsend, 
daß sie gibt Samen zu säen 
und Brot zu essen: 
Also soll das Wort, 
so aus meinem Munde gehet, auch sein; 
es soll nicht wieder zu mir leer kommen, 
sondern tun, das mir gefället, 
und soll ihm gelingen, dazu ichs sende. 

 
Uitleg en verkondiging 

Orgel: 2 variaties over een melodie van J.X. Nauss (1690-1764) 

Zingen Lied 764 vers 1, 2, 4 en 6  ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’ 
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 GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Stichting Derde Wereld Hulp. SDWH zet zich in voor kansarme 

kinderen in de omgeving van Vijayawada aan de oostkust van India. Het 

belangrijkste doel is dat de kinderen in de 

toekomst op eigen benen kunnen staan. Op dit 

moment helpen we ook de arme mensen 

vanuit het dorp waar het kindertehuis staat en 

de mensen uit de sloppenwijk. De werkloosheid 

raakt deze mensen enorm. We voorzien deze 

mensen regelmatig van een voedselpakket. 

Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie 

op SDWH.nl.  

  -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32INGB 0000 5268 33 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  Derde Wereldhulp   

  -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. Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar 

onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: 

bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de 

nieuwsbrief en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit 

platform bent u live met de viering verbonden of kunt 

u er uitgesteld naar kijken. 

  -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 voor de 2e   

collecte         

 
 
 
 
 

https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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Dankgebed en voorbeden  
Na ‘…zo bidden wij samen…’ volgt 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 425  ‘Vervuld van uw zegen’ 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

Orgel:  “O Ewigkeit, du Donnerwort“ van J.L. Krebs (1713-1780) 
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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 Mirjam Buitenwerf-van der Molen 
Han Jongeneel 
Cor Omta 
Lena de Man 
Thea Riesebos 
Tonneke van der Mede 
Corine Sloots 
Ineke Norel, Tineke van der Pluijm en Gerda 
Stapel 
Marijke van Reedt Dortland 
Tine de Lange en Leni Kieft 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Henk van der Meulen en Timo Omta 

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

