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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

Er wordt gezongen: “Vanwaar zijt Gij gekomen” 
(Intochtslied 494: vers 1 t/m 3) 

 

Groet en Onze Hulp 
 

Drempelgebed 
 

Gebed om ontferming 
 

Er wordt gezongen: “Juich voor de koning van de Joden” 
(Loflied 526: vers 1 en 4) 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: Jesaja 60:1-6 
 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de 
HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou 
schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich lei-
den door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Open je 
ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen ko-
men van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen 
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van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schat-
ten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt 
je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge 
kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen 
met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 

 

Er wordt gezongen: “Geef, Heer, de koning uwe rechten” 
(Psalm 72: vers 1, 3 en 6) 

 

Schriftlezing: Matteüs 2:1-12 
 

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van 
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroe-
gen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk 
zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Koning 
Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om 
aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem 
in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de pro-
feet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste 
onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn 
volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs 
bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar ge-
worden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woor-
den: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht 
zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te 
bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, 
gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor 
hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het 
huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich 
neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kost-
baarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en 
mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Hero-
des terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 
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Acclamatie: “U komt de lof toe” (Lied 339a) 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met: 
 

Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Aandachtspunten en inzameling van de gaven 
 

Er wordt gezongen: “Uit uw hemel zonder grenzen” 
(Slotlied 527: vers 1 t/m 5) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 

Medewerking: 
drs. Renger Prent (voorganger), Kees Elfferich (ouderling van dienst)  
Geraldineke Licht (diaken), Fetsje Bijma (voorlezer) & Leo Kramer (organist). 
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Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl , 
tel. 06 41508135 
ds. Bara van Pelt, email: baravanpelt@planet.nl , tel. 0620568648 
 
Ouderenpastor: 
Trudy Joosse, email ouderenpastor@pga-b.nl, tel. 0683354924 
Laat u ons weten als u met één van ons contact wilt? Bel of mail 
ons gerust.  

 
Online nieuwjaarsbijeenkomst 
De gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst na afloop van de dienst op 
de eerste zondag van het nieuwe jaar kan om bekende redenen 
niet doorgaan. 
We willen dit nu graag op een andere manier verzorgen en wel via 
ZOOM. U kunt deelnemen via de volgende 
link:  https://bit.ly/2Ju7XOK  Deze link wordt ook gedeeld tijdens de 
dienst van 3 januari. 
Direct aansluitend op de kerkdienst van 3 januari zal een korte toe-
lichting gegeven worden hoe u kunt deelnemen. Voor het deelne-
men, is het van belang dat u ZOOM op uw laptop of IPad heeft ge-
installeerd.   
We hopen elkaar via de digitale weg een goed 2021 toe te kunnen 
wensen. De techniek is in handen van Viktor Clerc, waarvoor bij 
voorbaat hartelijk dank! 
 
Namens de kerkenraad Elly Merckel-Timmer 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
https://bit.ly/2Ju7XOK
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Uitkomst PGA-B brede gemeentevergadering  
van 22 december 2020 
Op dinsdag 22 december heeft er een online gemeentevergadering 
plaatsgevonden via kerkdienstgemist.nl (met 62 deelnemers) en 
Teams (15 deelnemers) in het kader van het beroepingsproces. De 
drie wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben in deze 
vergadering de eerder van de beroepingscommissie overgenomen 
voordracht van ds. Barbara de Groot uit Velsen-Zuid / IJmuiden-
Oost voorgelegd aan de gemeente. Na een toelichting over de ge-
volgde procedure en informatie over de te beroepen predikant 
konden gemeenteleden vragen stellen via verschillende communi-
catiekanalen. Hiervan werd goed gebruik gemaakt. Na beantwoor-
ding van de vragen konden gemeenteleden tijdens de vergadering 
bezwaar aantekenen tegen de gevolgde procedure. Alle communi-
catiekanalen bleven stil. Hiermee stemde de gemeente dus in met 
het uit te brengen beroep.  
Gemeenteleden hebben t/m zondag 27 december de tijd gehad om 
bezwaar aan te tekenen. Daarna wordt de beroepsbrief overhan-
digd aan ds. de Groot. Zij heeft dan volgens de PKN kerkorde nog 
drie weken de tijd om het uitgebrachte beroep te aanvaarden.  Er 
komt van deze gemeentevergadering verder geen verslag. 
Scriba AK 

 
Kerkdiensten uitsluitend online 
Vooralsnog tot 17 januari gaan we terug naar uitsluitend online 
kerkdiensten.  
Dat betekent dat u zich niet meer kunt opgeven om bij die diensten 
aanwezig te zijn en uitsluitend via kerkdienst gemist de diensten 
kunt bekijken en beluisteren. Wij betreuren dit ten zeerste, maar 
menen toch aan de dringende oproep van zowel de overheid als 
van de PKN gehoor te moeten geven.  
Namens de kerkenraad, Elly Merckel-Timmer 
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Toelichting op de 1e collecte  
 
Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert 
U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel 
treft, ook in Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een 
luisterend oor bieden en hen adviseren en doorverwijzen naar de 
juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. Tege-
lijk 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. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. zorg in de buurt. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 
 

 
Toelichting op de 2e collecte 
 
Eredienst & pastoraat in onze gemeente 
We kijken terug op een kerstperiode vol mooie vieringen. Ook in de 
toekomst willen wij deze mooie vieringen aanbieden. Hopelijk zo 
snel als mogelijk met de kerkdeuren open voor iedereen. Op hoog-
tijdagen, maar ook op andere momenten. In vreugde en bij ver-
driet. Daarnaast bieden wij bezinning en aandacht op andere mo-
menten door de week. Uw bijdrage wordt hieraan besteed. 
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. 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
https://tikkie.me/pay/PGAB/oE7BAt1v341PPd1c3JTR6o
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 
 
 
 
Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
    

 
Agenda Kerkdiensten 
 
3 januari 10.00 uur drs. Renger Prent  
 
10 januari 10.00 uur Trudy Joosse 
10 januari 19.30 uur Taizéviering ds. Bara van Pelt 
 
17 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
 
24 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/wWfxQRMvXW2h8entjw55Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wWfxQRMvXW2h8entjw55Q
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