
 

 

 
 
 
 

VIERDE ZONDAG NA EPIFANIE 
29  JANUARI 2023 

 

INTREDE 

Orgelspel: Allein Gott in der Höh sei Ehr van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 
Welkom  

Intochtslied 217: 1 en 2  (staande)   De dag gaat open 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:   God, die trouw bent tot in eeuwigheid 
  die niet loslaat wat uw hand begon... 
a.   zie ons zoals wij hier staan, 
  met alles wat ons belast en in de weg zit –  
o.   neem ons voor lief, 
  U bent groter dan ons hart, groter dan alle schuld, 
a.   U bent een God van liefde, 
  schepper van een nieuwe toekomst, 
o.   door Jezus Christus onze Heer.   
a.    Amen. 

Vervolg intochtslied 217: 3 en  4             (daarna gaan we  zitten) 

Kyriegebed 

Glorialied 217: 5  
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HET WOORD 
Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  Zijn Geest in ons midden. 
v.  (…)  

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: Kijk eens om je heen (ANII,28)… 

Het verhaal van de bloemen: 
Op de berg negen bloemen en negen ranken klimop die verwijzen naar de 
boodschap van heil. 

Eerste lezing Sefanja 3, 14-20  

Lied 763  Zij zullen de wereld bewonen  

Tweede lezing Mattheus 5: 1-12   

Lied 996  Om eenvoudigen van geest   

Overdenken  

Orgelspel 

Lied 1001:  Deze wereld omgekeerd 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Stg Stoelenproject  

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van 

Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en 

nacht verblijven er 50 daklozen in onze opvang aan de Marnixstraat. Met 75 

vrijwilligers verzorgen we ieder jaar 10.000 

overnachtingen. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk 

van subsidie en donaties. Iedere financiële bijdrage is 

welkom! Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen 

vergoeding, iedere bijdrage gaat rechtstreeks naar 

voorzieningen voor onze bezoekers.Wilt u ons steunen 

met een donatie? U kunt uw gift over maken op 

rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v  Diaconie Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. Stoelenproject  

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

https://tikkie.me/pay/PGAB/9jU4RxhTrqbpjjLxVw8jrL
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2e rondgang kerk: Kinderen en jongeren, Nederland speelt Sirkelslag 

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen 

kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel 

Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen vanaf hun eigen plek 

voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, 

dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een 

bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een 

ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan 

de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om 

hen betrokken te houden.  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v . Sirkelslag  

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 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met (367k) 

 

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 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Slotlied 146 c: 1, 5, 6 en 7   Alles wat adem heeft, love de Here 

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

 
Orgelspel: Fuga in h-moll (BWV 544) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

ds. Geertien Morsink, Odijk 
Mareke Kniep 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Corine Sloots 
Loes Oostenrijk  
Timo Omta 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Riekus en Ria Kok-van Hall, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Jellie Snijders 

 

 
 

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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