
 
 

 
 

 
 
 
 

 

7E  ZONDAG NA EPIFANIE 
19 februari 2023 

 

INTREDE 

 
Orgel: ’Psalm 116’ van Jan Pieterszn. Sweelinck (1562-1621) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 1 vers 1 en 2 ‘Gezegend hij, die in der bozen raad’ 

Bemoediging en drempelgebed   
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:     Uw woord dat de eeuwen voorziet, 
         onze dagen behoedt 
g:     het kome geladen met kracht, 
        als de opgaande zon. 
o:     Dat het ons richt en verlicht 
g:      Amen. 
 
Vervolg  Psalm 1 vers 3 ‘Gans anders zal het de goddelozen gaan:’ 

(de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed 

 
Glorialied 600: ‘Licht ontloken aan het donker’  
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HET WOORD 

Zondagsgebed 
v. De Heer is met U, 
a. Zijn Geest is in ons midden. 

Met de kinderen, en zingen Lied 923 ‘Wil je wel egeloven’( zie op de beamer)  
 
Eerste lezing: Exodus 22:20 - 26  (NBV21) 
Lied: 325 ‘Dat woord waarin’ 
 
Tweede lezing: Matteüs 5:17-20;43-48 
Lied: 339a 

 
 
 
 
 
Uitleg en verkondiging 
Lied 362 ‘Hij die gesproken heeft’ 

 

GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 

1e collecte. Stichting Derde Wereld Hulp. SDWH zet zich in voor kansarme kinderen 

in de omgeving van Vijayawada aan de oostkust van India. Het belangrijkste doel 

is dat de kinderen in de toekomst op eigen benen kunnen staan. Op dit moment 

helpen we ook de arme mensen vanuit het dorp waar 

het kindertehuis staat en de mensen uit de sloppenwijk. 

De werkloosheid raakt deze mensen enorm. We voorzien 

deze mensen regelmatig van een voedselpakket. Helpt u 

weer mee? Kijk voor meer informatie op SDWH.nl.  

      -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 

INGB 00005268 33, t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v SDWH 

      -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/ 
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2e collecte. Wijkwerk. De collecte van deze week is bestemd voor het werk in onze 

wijk. De opbrengst gaat naar de wijkkas. De bestemming 

is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor 

zieken, het bijhouden van onze website, de liturgieën. Via 

dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt 

u er uitgesteld naar kijken. Laten wij allen deze 

verantwoordelijkheid op ons nemen.  

      -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23    t.n.v. 

Prot. Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk 

      -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 over een lied 
 
 
Dankgebed en voorbeden  
Na ‘…zo bidden wij samen…’volgt:  
 
 
 
 
 
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/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: Lied 791 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
  

Zegen beaamd door  allen:  

 
 
Orgel: Fuga 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: 

lay out, kopiëren Orde van Dienst: 
Beeld- en geluidtechniek: 

dr Renger Prent 
Mareke Kniep 
Herma Hemminga, Jeike Biewenga 
Henk Trommel 
Benjamin Omta 
Jelte Katsma 
Gepke de Bruijn en Annemie van Hamel 
Marijke Dortland, Riekus en Ria Kok-vHall 
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

