
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

VIJFDE ZONDAG VAN EPIFANIE 

 
MAALTIJD VAN DE HEER             5 februari 2023 

Orgelspel: ‘Variaties over Psalm 107’ van C.F.Hendriks jr. (1861-1923) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande) Lied 612: 1 (cantorij), 2 en 3 (allen) ‘Wij komen als geroepen’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Toenaderingslied 63 (ZG 8)  wisselzang cantorij en gemeente 
Zie beamer 

   (de gemeente gaat zitten) 
Kyriegebed  
Glorialied 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 
  

HET WOORD 
 
Zondagsgebed 
v.   De Heer is met u, 
a.   Zijn geest in ons midden. 
 
Gesprek en lied met de kinderen: Lied 685 (Hemelhoog) Zie beamer 
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Het verhaal van de bloemen. De witte lijn in de bak met aarde verbeeldt het 
zout. Witte bloemen symboliseren het licht. 

 
Eerste lezing: ‘1 Korintiërs 2: 1-5 
Lied 976: 1 (cantorij), 2 en 3 (allen)  
 
Tweede lezing: Matteus 5: 13-16 
Lied 992: 1, 3 (cantorij); 2, 4 (allen) 
 
Uitleg en verkondiging 
Lied 974: 1, 3 en 5 

 GAVEN EN GEBEDEN  
 

Mededelingen en bestemming van de gaven 
1e collecte.K.i.A.: Werelddiaconaat: Pakistan – Vaktraining voor jongeren 

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp 

plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld 

in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in 

dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt 

Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en 

leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen 

jongeren begeleiding bij het opzetten en 

uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk 

in Actie jongeren die een universitaire studie 

willen volgen zich voor te bereiden op de 

toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit 

project is niet alleen om jongeren economisch 

zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met 

verschillende religieuze achtergronden bij elkaar 

te brengen, waardoor er meer onderling begrip 

ontstaat.  

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan   

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/ 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 

5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v   

Pakistan 

https://tikkie.me/pay/PGAB/eRxTC7bmAxgkYA75woNhmN
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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2e collecte. 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 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/ 
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 
 
De cantorij zingt: ‘Lord, make us instruments of Thy peace’  
(tekst Fanciscus van Assisi/muziek Bernard Shaw) 

 
Lord, make us instruments of thy peace. Where there is hatred, let us sow love;  
Where there is injury, pardon; Where there is discord, union;  
Where there is doubt, faith, despair, hope; Where there is darkness, light;  
Where there is sadness, joy; for thy mercy and for thy truth’s sake. Amen. 
 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Nodiging 

Tafelgebed 
v. De Heer zij met u. 
g. En met uw geest. 
v. Verheft uw harten. 
g. Wij zijn met ons hart bij de Heer 
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
g. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

   We bidden zingend verder met Lied :‘Die naar menselijke gewoonte’(tekst 
H.Oosterhuis, melodie B.Huijbers) 

https://tikkie.me/pay/PGAB/qUR38UNa1xAKE3CmcnvJC3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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koor:  Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd,  

toen hij in een ver verleden werd geboren, ver van hier. 
allen: 

allen2:  levend brood en ware wijnstok, die, geliefd en onbegrepen,  
werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim,  
als een wachtwoord dóórgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal, 
die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten, 

allen3: die mijn waarheid is geworden: hem gedenk ik hier en noem ik,  
als een dode die niet dood is als een levende geliefde,  
die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen,  
helpman, reisgenoot en broeder van de allerminste mensen, 

allen4: die, ten dage dat hij rondging door de dorpen van zijn landstreek, 
mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar,  
die niet steil en ongenaakbaar, niet hooghartig, als een heerser,  
maar in knechtsgestalte leefde, die zijn leven voor zijn vrienden, 

koor: prijsgaf, door een vriend verraden, die getergd tot op het kruis,  
voor   zijn vijand heeft gebeden, die van god en mens verlaten  
is gestorven als een slaaf… 

allen5:  die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden,  
die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood,  
die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden om 
in mensen mens te worden, die, verborgen in zijn god,  

allen6: onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen,  
die ons groet vanuit zijn verte, die ons aankijkt van dichtbij,  
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als een kind, een vriend, een ander, hem gedenk ik hier,  
hem noem ik en beveel hem bij je aan, als je levende geliefde, 

koor: als de mens die naast je is ..  
 

Vervolg tafelgebed  
v. In de nacht waarin Hij wordt overgeleverd ….. 
    Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
g: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
     verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
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 

 
Vredegroet (zittend) 
 
 
Lied 408e   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communie 
Dankzegging 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied (staande): Lied 838 vers 1, 2 en 4  ‘O grote God die liefde zijt’ 
                        
Zegen beaamd door  allen:  
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Orgelspel: Praeludium in D - Dur (BWV 532) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds Barbara de Groot 
Rudie van Balderen 
Herma Hemminga, Gerrie Mulder 
Henk Trommel 
Lamkje Sminia 
Marleen Jongeneel 
Tonneke van der Mede en Gerrie Mulder  
Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Timo Omta en Freek de Vries 

 
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

