ZONDAG EPIFANIE
6 januari 2019
INTREDE
Orgelspel Wie schön leuchtet der Morgenstern Dieterich Buxtehude (1637-1707)
Welkom
Intochtslied Psalm 72 vers 1 en 4 (staande):
Drempelgebed
o:
Onze hulp is in de naam van de Heer
g:
die hemel en aarde gemaakt heeft
o:

De HEER is koning – laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.
Geen god is u gelijk, Heer,
uw daden zijn zonder weerga.
g:
Alle volken, door u gemaakt, komen
en buigen zich, Heer, voor u
en prijzen uw naam.
o:
Wijs ons uw weg, HEER,
g:
laat ons wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul ons hart met ontzag voor uw naam.
Amen.
Psalm 72: 7
(de gemeente gaat zitten)

Kyriegebed ,
na …daarom roepen we tot U zingen we kyrie en gloria
liedboek 299e (I=vrouwen; II= mannen)

HET WOORD
Zondagsgebed
v.
De Heer is met u,
a.
Zijn Geest is in ons midden.
v.
…
Gesprek en lied met de kinderen
lied 520 (het lied wordt ook op het scherm voorin geprojecteerd)
Het verhaal van de bloemen
Gebogen takken verbinden de ster met goud, wierook en mirre. De
gebogen lijn drukt aanbidding uit. Goud/geel symboliseert het
goddelijke.
Bijbellezing Efezieërs 3: 1-12
Zingen Psalm 89: 1, 8 en 9
Bijbellezing Matteüs 2: 1-12
Zingen lied 521
Uitleg en verkondiging
Zingen lied 518: 1, 2 en 6

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e rondgang diaconie: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
Ondanks alle voorzieningen komen mensen soms toch in problemen.
Soms vinden diakenen het nodig om mensen ook financieel tijdelijk te
ondersteunen. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen
gesignaleerd en doorgegeven aan overheid en samenleving. Met uw
bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.
2e rondgang kerk: communicatie vanuit en binnen onze gemeente
De opbrengst van deze rondgang is bestemd voor een goede
informatievoorziening over en in onze Protestantse gemeente (denkt u
aan de campagne Kerst020, aan alle berichtgeving naar de media die
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wekelijks verzonden wordt, aan de vormgeving en hosting van de
websites etc.).
Tijdens de collecte improviseert de organist op een passende liedmelodie
Dankgebed en voorbeden
na .. zo bidden we samen, stemmen we in met:

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
Slotlied 871
Zegen beaamd door ons allen:

Orgel: Fuga in Es-Dur (BWV 552)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Na de dienst ontmoeting en koffie, thee of limonade.
Iedereen is van harte welkom.
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Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken en lector:
organist:
leiding kinderen
crèche 1-4jr:
deurontvangst:
collecteren:
lay-out
kopiëren:
liturgische bloemschikking:
beeld- en geluidstechniek:
koster:

Anita Winter
Lodewijk Palm
Lamkje Sminia
Henk Trommel
Herma Hemminga
Neda Amirgol
Ineke Jansen en Tonneke van der Mede-de Rooij
Anita Pfauth
Marijke van Reedt Dortland
Leni Kieft en Tine de Lange
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer
Freek de Vries
Marian van Leeuwen

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: 06 - 2112 4567; contact@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkpredikant: ds. Sieb Lanser, 020 - 4534540; lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba wijkkerkenraad: Ton Kotterer; 06 - 22196510; scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
koster: Marian van Leeuwen; 06 - 429 25 149; koster@kruiskerk-amstelveen.nl
berichten voor Kruispuntjes:
Uiterlijk dinsdag vóór 18.00 uur opgeven via contact Kruiskerk: 06 – 2112 45 67 of via de
mail: mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl
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