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Zolang onzeker is hoe groot het besmettingsgevaar van samen zingen is, hebben
we een voorzanger. Zing in uw hart mee of neurie zachtjes de melodie mee.
Een goede dienst toegewenst!
gedicht derde advent
Wie hoopt kan blijven wachten
al weet hij niet hoe lang.
Want buiten zijn gedachten,
komt nu al iets op gang.

Opgang
orgelspel
ontsteken van de kaarsen
stilte
bemoediging
o Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
o die trouw blijft tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen het werk
dat zijn hand begon.
drempelgebed
v Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft Uw licht nodig,
onze wil Uw kracht,
onze ziel Uw vrede.
a Open ons hart voor u
open ons hart voor elkaar

solozang introïtus lied 450
1. Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.
2. Weest niet bezorgd, maar bidt en smeekt de Heer,
weest niet bezorgd, maar mild en toegenegen,
want Hij brengt in uw ballingschap een keer;
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.
3. Daarom, dankt God! De vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.
Hij die uw harten in zijn hoede heeft,
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.
groet
v De Heer zij met u.
a ook met u zij de Heer.
inleiding op het kyrie
v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
a want zijn barmhartigheid redt van de dood.
gebed om ontferming
kyrie solozang lied 463: 1, 3, 6, 7 en 8
1. Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?
3. Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!
6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!
7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!
8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen,
wacht niet langer meer!

TEKST EN UITLEG
gebed
lezing Jesaja 65: 17-25
solozang lied 766: 1 en 3
1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
van ouds moet zijn geweest.
3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.
lezing Johannes 3: 22-30
solozang lied 528: 1, 2 en 5
1. Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
refrein
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
2. Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
refrein
5. Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
refrein
verkondiging

stilte
solozang lied 441: 1
1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

Gebeden
mededelingen
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden:
a Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!
stil gebed
Onze Vader

Zending en zegen
solozang lied 416: 1 en 4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
wegzending
zegen, beantwoord met de gesproken woorden:
a Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
orgelspel

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw collectebijdragen kunt
deponeren. Hartelijk dank!

Wacht voor het verlaten van de kerkzaal a.u.b. op de ouderling van
dienst, die aangeven zal welke rij aan de beurt is om weg te gaan. Houd
bij het naar buiten gaan voldoende onderlinge afstand.
----------------------------------------------------------------------------------------Toelichting op de 1e collecte Jeugddiaconaat en de Adventpakjesactie
Ook deze week collecteren we voor de AdventPakjesActie, een project waarbij we
ons samen met onze jongeren inzetten om een lichtpuntje te zijn voor meer dan
100 dak- en thuislozen van Inloophuis Makom en nachtopvang Stichting
Stoelenproject. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de pakketjes
compleet te maken. En mocht het er zijn dan geven wij een extra donatie aan de
maaltijdservice van de nachtopvang Stichting Stoelenproject.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v.
Diaconie Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Adventpakjesactie.
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 Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
De ster is gevallen en wil weer omhoog naar de andere sterren, maar ook omdat
er een bijzonder verhaal komt.
Dit jaar is er een speciale kerstuitzending voor kinderen. Kijk op vrijdag 24
december om 16.30 naar het gezamenlijke kinderkerstfeest van de Paaskerk en
Kruiskerk via kerkdienstgemist.nl van de Kruiskerk. De opbrengst van deze
collecte is onder andere hiervoor bestemd.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugd.
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.

Aankondiging van een PGA-B brede gemeente vergadering in het kader
van het beroepingproces
In deze brief roep ik u namens de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad
op om deel te nemen aan een PGA-B brede gemeentevergadering in het kader
van het beroepingproces. We zijn verheugd om het volgende te kunnen
meedelen. De drie wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben op
woensdag 9 december in een gezamenlijke vergadering de voordracht van de
beroepings-commissie voor een te beroepen predikant voor de Paaskerk
overgenomen. Het gaat om ds. Barbara de Groot, momenteel predikant te
Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost.
In een gemeentevergadering van de Protestantse Gemeente Amstelveen Buitenveldert op dinsdag 22 december om 20.00 uur vragen wij uw
instemming met het beroepen van deze predikant. U kunt de
gemeentevergadering bijwonen via kerkdienstgemist.nl of via Teams. Voor
Teams dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba van de algemene
kerkenraad (e-mail: scribaak@pga-b.nl). In kerkdienstgemist.nl gaat u naar de
Paaskerk in Amstelveen. Voor Teams krijgt u een kwartier voordat de
vergadering begint een link toegestuurd op uw e-mailadres. Via die link komt u
rechtstreeks in de vergadering. U hoeft het vergadersysteem Teams dus niet te
downloaden.
De vergadering bestaat uit vier delen:
1. Een informatief deel met informatie over de gevolgde procedure en de te
beroepen predikant
2. Een deel waarin u volop de gelegenheid krijgt uw vragen te stellen, en wel
als volgt:
• via telefoon, SMS of Whatsapp, waarbij u gebruik kunt maken van de
volgende drie mobiele telefoonnummers: 06 4028 8762, 06 4013 4035,
06 4191 9310 of
• via e-mail, waarbij u gebruik kunt maken van het volgende emailadres: scribaak@pga-b.nl
• via Teams, waarbij u uw vragen direct kunt stellen aan de host van de
Teams vergadering.
BELANGRIJK: geef hierbij uw naam op en van welke wijkgemeente u
gemeentelid bent
3. In het derde deel van de vergadering wordt er antwoord gegeven op de
gestelde vragen;
4. In het vierde deel van de vergadering vragen we u om uitsluitend in
geval u bezwaar hebt tegen het beroep, dit te melden door gebruik te
maken van de communicatiekanalen genoemd onder punt 2
BELANGRIJK: geef ook hierbij uw naam op en van welke wijkgemeente u
gemeentelid bent.
Alle kerkenraden nodigen u van harte en met nadruk uit om deze voor onze
gemeente belangrijke vergadering bij te wonen, ook al is deze om bekende reden
helaas op afstand.

De beroepingscommissie is nog niet klaar met haar werk. Het beroepingsproces
voor een predikant voor de Kruiskerk wordt met dezelfde inzet als tot nog toe
voortgezet.
Pieter Licht,
Scriba Algemene Kerkenraad
voorganger: dhr. C.J.P. Ofman
organist: dhr B. ‘t Hart
solist: mw. J.A. Schuijt
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: mw. A.G. Visser
lector: mw. J.M. van Zanten
Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries om 10.30 uur voor.

Pelgrimskerk website: www.pelgrimskerk.nu
predikant: dr. H.U. de Vries
telefoonnr: 686 91 41
telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9-10 uur
e-mail: predikant@pelgrimskerk.nu
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Wijkdiaconie: NL44 INGB 000 2816593 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Buitenveldert
Wijkkas: NL58 INGB 0000 660904
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake
wijkkas Pelgrimskerk

