
 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

                KERSTNACHT 
24 december 2022 

 

 

Orgelspel: In dulci jubilo van Johann Sebastian Bach 

Zingen: Lied 483: Stille Nacht 

 INTREDE 

Welkom  

Zingen: Lied 505 In de nacht gekomen (1 en 2 cantorij, 3 allen) 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o: Wij zullen mensen zijn 
a: van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

o: Deze nacht een nieuw begin 
a: van God en mens, van mens en God 
o: pril en kwetsbaar 
a: groot en machtig 
o: uw ster in de nacht 
a: uw licht in het duister, 
    Amen 
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Gebed 

Zingen: Lied 498: 1, 2 en 3 Bethlehem, o uitverkoren stad   

 

ROND HET WOORD 

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

Lezing Jesaja 8: 23b – 9:7 

Zingen Lied 448 Het volk dat wandelt in het duister 
 (allen 1,3,5,7,9; cantorij 2,4,6,8) 

Lezing Lucas 2: 1-7 

Zingen Lied 489 Komt ons in diepe nacht ter ore met antifoon 467e  

(cantorij antifoon, allen 1, cantorij 2, allen 3, antifoon). 

Lezing Lucas 2: 8-20 

Zingen Lied 508 Klaarlichte nacht (1 cantorij, 2 en 4 allen) 

Overdenken 

Fluit: Een kindeken is ons geboren van Jacob van Eijck 

Zingen 500 Uit uw verborgenheid (1,3 cantorij 2,4,5 allen) 

Het verhaal bij de bloemen: 
In het schitterende licht van de kaarsen bloeit de kersttuin. De klokvormige 
bloemen luiden de geboorte van Jezus in. De kleine bloemetjes van gipskruid 
symboliseren de engelen, ruige takken de herders. 
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GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Sta op voor kinderen in de knel 

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een 
onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, 
achterstelling, de lijst met problemen waar deze 
kinderen mee te maken hebben is lang en maakt 
somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst 
verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en 
steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de 
loop van 2022 maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en 
ons kerstproject wordt. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  
Kinderen in de Knel. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 1e collecte 

2e rondgang kerk: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente 

Ook voor de komende periode staan er voor het jeugd 
en jongerenwerk veel vele activiteiten op stapel: naast 
de crèche en Kerk op Schoot voor de jongsten kunnen 
we denken aan kinderdiensten, adventprojecten, een 
kinderkerstfeest, Kliederkerk, het verzorgen van 
tienerdiensten en een tienerdag, een theaterweekend 
voor jongeren, het geven van basiskatechisatie, het 
organiseren van een Taizéreis, scholenwerk, bezoek aan 
twintigers, uiteraard voor dit alles de verzorging van de PR en voorts diverse 
evenementen zoals een generatieproeverij (een gespreksavond tussen 
ouderen en studenten). Voor velen, ook voor ouders, betekent dit een 
kennismaking met bijbelverhalen en het leren ontdekken van de waarde van 
het geloof. De opbrengst van deze collecte is bestemd ter ondersteuning en 
ontwikkeling van deze initiatieven. 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 jongeren. U kunt ook direct een 
bedrag (online) overmaken met tikkie 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/   

https://tikkie.me/pay/PGAB/uQPhrZcZhi2DEQ5Lg64E1H
https://tikkie.me/pay/PGAB/tqbJnCzrcZMoNop227qorT
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Cantorij A Heavenly Song (Cecilia McDowall)  

1. This is the song that you shall hear: God is come from his empire 
and is made man with high desire this day 

refrein: A heavenly song, I dare well say, is sung on earth to man this day. 

2. He took our kind all of a maid; by ox abde ass he was laid; 
now is fulfilled that Scripture said this day  

refrein.. 

3. Aye, I wonder in my mind: that he that all may loose and bind 
would be laid by in my mind this day 

refrein... 

4. He is a lord, and by nature a maiden's breast he sucked full pure; 
Heaven and earth are in his cure  

refrein... 

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 

Zingen Lied 481 Hoor de engelen zingen de eer 

Zegen  

Zingen: Ere zij God 

Orgelspel:   
Noël X van Louis Claude Daquin (1694-1772) 
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

Muzikale begeleiding: 
Muzikale ondersteuning: 

Cantorij Kruiskerk:  
lector: 

collecte:  
deurontvangst: 

lay out: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

afbeeldingen: 

ds. Roel Knijff 
Anita Winter 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel (orgel, piano,....) 
Fidessa Inen (blokfluit) 
gemeenteleden olv. Henk Trommel 
Benjamin Omta  
Heleen Bakker 
Gepke de Bruin en Tine de Lange 
Marleen Oostlander 
Riekus en Ria Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Thomas Dekhuijzen 
Jopie Minnaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
ouderenpastor:             Eric Citroen, 06 5067 7403, ouderenpastor@pga-b.nl 
jongerenpastor:            Nienke van der Heiden, 0637227676, nienke@pga-b.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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