
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

KERSTMORGEN 
25 december 2022 

Muziek en zang vanaf 9:50 uur 

Lied 477: 1, 2, 3 
Lied 476: 1, 3, 4       
Lied 478: 1, 2           

         

Komt allen tezamen 
Nu zijt wellekome 
Komt, verwondert u hier, mensen 

 
INTREDE 

Welkom door de ouderling 

Kerstkaars 

Zanggroep:  Lied 42 LLOZ, vers 1 en 2 ‘Mensen, ontwaak, groet feestelijk de dag’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:  Onze hulp is in 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:  We vieren de komst van de Messias 
a:  Jezus de koning van Gods rijk. Amen.   
 
Zingen: vervolg Lied 42 LLOZ , vers 6 ‘Hoe ook ons lied vandaag nog pover klinkt’ 
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Adventsproject met de kinderen  

Zingen Lied 486: vers 1 ‘Midden in de winternacht’ 

Het verhaal van de bloemen. Het zaad dat in de tuin ontkiemt groeit uit tot een 
bloeiende kersttuin. De kleur groen en bolbloemen zijn symbolen van hoop 
en nieuw leven. 

Drempelgebed   

Gloria: Lied 474 vers 1, 2, 4 en 5  ‘Looft God, gij christenen’  

 

ROND HET WOORD 

Groet 
v: de Heer zij met u 
a: ook met u zij de Heer 

Zondagsgebed 

Lezing Jesaja 52: 7-10 

Zingen: Lied 443 ZZZ / 484 GvL  ‘Komen ooit voeten …’ 

Lezing Mattheus 1:24 - 2:6  

Zanggroep:  ‘What child is this? (Thomas Hewitt Jones)  

 

Overdenken 

 

Trompet: ‘He shall feed his flock‘  (Georg Friedrich Händel) 

Zingen: Lied 473 vers 1 en 3(allen), 2(zanggroep) ‘Er is een roos ontloken’    

 

 

 



3 

  

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen en aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. 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 00005268 33, t.n.v. 
Diaconie Prot. Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  Kinderen in de Knel 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 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. Wijkwerk. Deze kersttijd grijpen wij aan om voor elke wijk te 

collecteren voor de muziek in de kerk. Voor het orgel, 

voor het koor, de cantorij of de instrumentalisten. Want 

wat is een kerstviering zonder muziek en dus zonder 

musici? Dat muziek in de kerk ons veel waard is, mag 

blijken uit de opbrengst van deze collecte. 

  -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Prot.Gem.Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 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/ 

 
Zanggroep: ‘Jesus Christ is here! ‘ (Fred Onovwerosuoke) 
 
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 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied (staande): Lied 487  ‘Eer zij God in onze dagen’ 
                        
Zegen beaamd door  allen:  
 

 
 
Trompet: ‘Vom Himmel hoch, da komm ich her‘ (Pachelbel en Bach) 
 

 
 
 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist:’ 
trompet: 

lector: 
kinderdienst: 

ontvangst deur: 
lay out, kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

Ds. Roel Knijff 
Rudie van Balderen 
Herma Hemminga, Annemie van Hamel 
Henk Trommel m.m.v. Zanggroep 
Emile Meuffels 
Josje Dijkstra 
Jellie Snijders 
Leni Kieft en Annemie van Hamel 
Marijke Dortland, Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries 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 54331244 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl  
ouderenpastor:              Eric Citroen 06 506 774 03  ouderenpastor@pga-b.nl  
Jeugdwerker:                  Nienke van der Heiden 06 37227676 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 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

