
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EERSTE ZONDAG VAN ADVENT 
27 NOVEMBER 2022 

 

INTREDE 

Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 569)  
van Johann Sebastian Bach 91685-1750) 

Welkom  

Intochtslied (staande) 25: 2 en 6 Here maak mij uwe wegen 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a:  en niet laat varen de werken van zijn handen. 
 
o: Wij zullen in Gods naam mensen zijn 
a: van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
o:  Houd onze harten brandende 
a: vol van verwachting en verwondering.   
     Amen. 

Vervolg intochtslied 25: 3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen 
(we gaat zitten) 

Kyriegebed:   



 

2 

Zingen: lied 299E (alleen het kyrië)  

 

ONTVANGEN 

Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  Zijn Geest in ons midden. 
v.  (…)  

Zingen: lied 333 Kom Geest van God 

Verhaal voor en met de kinderen  
Zingen: lied 461: 1 Wij wachten op de koning  

Het verhaal bij de bloemen: 
De adventkrans is bedekt met dor blad en aarde. De boer moet geduldig 
wachten totdat de zaden in de aarde gaan groeien 

Lezing Jesaja 2: 1-5  

Zingen lied 447 Het zal zijn in het laatste der tijden 

Lezing Jacobus 5: 7 en 8 

Lezing Mattheus 24: 32-44 

Zingen lied 462: 1, 3, 4, 5 en 6 Zal er ooit een dag van vrede  
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Overdenken  

Zingen lied 322 Die chaos schiep tot mensenhand 

 

DELEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en 

gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en 

drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de 

hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in 

op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. 

Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk 

in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen 

weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst 

te vergroten. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v  

Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KIA Colombia 

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

2e rondgang kerk: 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. Laten wij allen deze verantwoordelijkheid 

op ons nemen. 

Voor Paas- en Kruiskerk toevoegen na “liturgieën”:  en 

voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering 

verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

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

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 2 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  

https://tikkie.me/pay/PGAB/x1APHWwwWSKVSCy65cPd8W
https://tikkie.me/pay/PGAB/hTRhAS6Q8Ng23DNBTCXDKK
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met (367H) 

 

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 

Zingen (staande):  lied 460: 1, 4 en 5 De nacht loopt ten einde 

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

 
Orgelspel: Passacaglia in d van Dieterich Buxtehude (1637-1707)  
 
 
 
 

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. Roel Knijff 
Han Jongeneel 
Anita Pfauth  
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Loes Oostenrijk 
Rob de Jong  
Tineke van der Pluijm en Ineke Norel 
Riekus en Ria Kok-van Hall, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Timo Omta 

 


