
 
 

NIEUWJAARSMORGEN 
1 JANUARI  2023 

 

INTREDE 

Orgelspel: Wer nur den lieben Gott läßt walten 
 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Stilte 

Aanvangslied 513 God heeft het eerste woord  

Welkom  

Openingsvers (allen staan) 
v: Heer, open mijn lippen 
g: Mijn mond zal zingen van uw eer 
v: God, kom mij te hulp 
g: Heer, haast U mij te helpen 
 
Lofprijzing 
v: Eer aan de Vader en de Zoon  
 en de heilige Geest 
g: zoals het was in het begin 
 en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 Halleluja. (daarna: allen zitten)  
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Morgenlied 205: 1 en 6 allen, 2 en 4 vrouwen, 3 en 5 mannen 

Psalmen - gelezen en gezongen 

Psalm 98 

v: Wij bidden met de woorden van psalm 98 

v: Zing voor de HEER een nieuw lied: 

 wonderen heeft Hij verricht. 

g: Zijn rechterhand heeft overwonnen, 

 zijn heilige arm heeft redding gebracht. 

v: 2De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, 

 voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. 

g: 3Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw 

 voor het volk van Israël. 

v: De einden der aarde hebben het gezien: 

 de overwinning van onze God. 

g: 4Juich de HEER toe, heel de aarde, 

 juich en jubel, zing het uit. 

v: 5Zing voor de HEER bij de lier, 

 laat bij de lier uw lied weerklinken. 

g: 6Blaas op de ramshoorn en de trompetten, 

 juich als de HEER, uw koning, verschijnt. 

v: 7Laat bruisen de zee, met alles wat daar leeft, 

 laat juichen de wereld met haar bewoners. 

g: 8Laten de rivieren in de handen klappen 

 en samen met de bergen jubelen 9voor de HEER,  

 want Hij is in aantocht als rechter van de aarde. 

v: Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, 

 de volken oordelen naar recht en wet. 

g: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

 zoals het was in het begin 

 en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Psalm 8 

v: Wij bidden zingend de woorden van psalm 8, met lied 8a 
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Met de kinderen.... 

Het verhaal bij de bloemen 

Tussen het groen van de kersttuin een steen die de hoeksteen is geworden. 

Eeuwig groen. 

 

HET WOORD 

Gebed van de dag 

Inleiding op de lezingen 

1e lezing: Numeri 6: 22-27 

Orgelspel 

2e lezing: Handelingen 4: 8-12 

evangelie: Lucas 2: 21 

Lied: 512 

Stilte, moment van inkeer 

Orgelspel 

Lofzang van Zacharias: 158b 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Zorg- en hulpverlening  Amstelveen-Buitenveldert 

Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld 

aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door 

de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact 

met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan 

adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze 

worden financieel een stukje op weg te helpen, als er 

geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de 

maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en 

samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te 

nemen. 
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U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v  

Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Zorg en hulpverlening 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte 

 

2e rondgang kerk: Eredienst en pastoraat in onze gemeente 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk 

en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen 

leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding 

tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we 

ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze 

wekelijkse vieringen en door om te zien naar elkaar en 

onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder 

andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit 

bekostigen.  

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v . Eredienst en Pastoraat 

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/  

De organist improviseert op een liedmelodie 

Gebeden 

Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met 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.  

https://tikkie.me/pay/PGAB/9jU4RxhTrqbpjjLxVw8jrL
https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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ZENDING EN ZEGEN 

Zegen 

Slotlied: 418 

Orgelspel: Fuga in g (Bux.149) van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
kopiëren orde van dienst: 

 lay-out orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

ds. Barbara de Groot 
Han Jongeneel 
Jellie Snijders 
Henk Trommel 
Corine Sloots 
Josje Dijkstra 
Gerrie Mulder 
Tonneke van der Mede-de Rooij en Gerrie Mulder 
Leni Kieft en Tine de Lange  
Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen 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 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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