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We vieren vanmorgen de komst van Christus, het Licht van God in een donkere
wereld.
I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar is het samen zingen in de dienst niet
toegestaan. De soliste zal de afgedrukte liedteksten zingen. U wordt dringend
verzocht niet mee te zingen. U kunt wel zingen in uw hart of zachtjes
meeneuriën.
Een goede dienst toegewenst!
Nu wordt het licht geboren.
Zo kwetsbaar als een kind
laat God hier van zich horen.
De vrede overwint!

Opgang
orgelspel
solozang: aria ‘Rejoice greatly’ uit Messiah, Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Rejoice greatly, o daughter of Zion,
shout, o daughter of Jerusalem!
Behold, thy King cometh unto thee.
He is the righteous Saviour,
and He shall speak peace unto the heathen.
Verheug u zeer, o dochter van Sion,
juich, o dochter van Jeruzalem!
Zie, uw Koning komt tot u.

Hij is de rechtvaardige Verlosser,
en Hij zal de volken vrede verkondigen.
(uit Zacharia 9:9v)
aansteken van de kaarsen
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:
o.
Eeuwige God,
wij die U nooit hebben gezien,
a.
zie ons hier staan;
o.
wij die van U hebben gehoord,
a.
hoor Gij ons aan.
o.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt –
a.
wees onze hulp,
o.
en dat Gij alles hebt gemaakt –
a.
maak alles nieuw,
o.
en dat Gij ons bij name kent –
a.
leer ons U kennen,
o.
die Bron van leven wordt genoemd –
a.
doe ons weer leven,
o.
die hebt gezegd: Ik zal er zijn –
a.
wees hier aanwezig.
Amen.
introïtus (solozang): lied 506: 1, 2 en 4
1 Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
2 Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

4 Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
groet:
v.
De Heer zij met u!
a.
Ook met u zij de Heer!
inleiding op het kyrie en gloria:
v.
Laat ons de Heer om zijn ontferming aanroepen,
en laat ons zijn Naam prijzen,
a.
want zijn barmhartigheid redt van de dood.
kyrie: Psalm 85: 2-12
v. U bent uw land genadig geweest, HEER, u keerde het lot van Jakob ten
goede,
nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden.
U bedwong uw woede en wendde u af van uw brandende toorn.
a. God, onze helper, keer tot ons terug, doe weg uw afkeer van ons.
Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren, verbolgen zijn van geslacht
op geslacht?
Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in u verheugen.
Toon ons uw goedgunstigheid, HEER, en geef ons uw hulp.
v. Ik wil horen wat God ons zegt. De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn gunstelingen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!
Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land.
a. Goedgunstigheid en trouw omhelzen elkaar,
gerechtigheid en vrede begroeten elkaar met een kus,
uit de aarde bloeit de trouw op, de gerechtigheid ziet uit de hemel
toe.
gloria (solozang): lied 487
1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.

Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Tekst en uitleg
gebed van de Kerstdag
lezing uit de profeten: Jesaja 8:23-9:6 (naar NBG ’51)
23 Voorzeker, er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid
is.
Zoals Hij in het verleden smaad heeft gebracht over het land van Zebulon en
over het land van Naftali,
zo brengt Hij in de toekomst eer over de Weg van de zee,
de overzijde van de Jordaan, de landstreek van de heidenvolken.
1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht;
over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.
2 U hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt;
het verheugt zich voor uw aangezicht zoals men zich verblijdt bij de oogst,
zoals men juicht bij het verdelen van de buit.
3 Want het juk dat op hen drukte, de stang op hun schouder, de knuppel van
hun slavendrijver,
hebt U verbroken als eens op Midjansdag.
4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld,
zal verbrand worden, een prooi van het vuur.
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder,
en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.
6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede
op de troon van David en over zijn koninkrijk,
doordat hij het sticht en grondvest met recht en
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
De ijver van de HEER van de legermachten zal dit doen.
lied (solozang): lied 482: 1 en 3
1 Er is uit ’s werelds duist’re wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;

de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!
3 Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.
lezing uit de brieven: Filippenzen 2:5-11
lezing uit het evangelie: Lucas 2:1-21
solozang: lied 498: 1, 4 en 5
1 Betlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
4 Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
5 ‘Ere in de hoge’ zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
verkondiging, thema: What’s in a name?
solozang: echo-aria ‘Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen’ uit
Weihnachtsoratorium, BWV 248/4, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen
auch den allerkleinsten Samen
jenes strengen Schreckens ein?
Nein, du sagst ja selber: nein.
(Nein!)
Sollt ich nun das Sterben scheuen?
Nein, dein süßes Wort ist da!

Oder sollt ich mich erfreuen?
Ja, du Heiland sprichst selbst ja.
(Ja!)
Boezemt, mijn Heiland, boezemt uw naam
ook maar het allergeringste greintje in
van dat hevige verschrikt zijn [voor de dood]?
Nee, u zegt immers zelf: nee.
(Nee!)
Zou ik nu het sterven vrezen?
Nee, uw lieflijke Woord is daar!
Of zou ik mij verheugen?
Ja, u, Heiland, spreekt zelf: ja.
(Ja!)

Gebeden
mededelingen
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden:
a.
Licht der wereld, sta ons bij!
stil gebed
Onze Vader

Zending en zegen
slotlied (solozang): gezang 141 (Lvdk)
1 Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.
2 Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.
3 Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.

O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen!
wegzending
zegen, beantwoord met:

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!
===============================================
voorganger: ds. H.U. de Vries
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: dhr. R. Freijmuth
soliste: mw. I. van Bijnen
lector: mw. J.A. Schuijt
instrumentalisten:
Bert ’t Hart, orgel
Maria ’t Hart, altviool
Ruña ’t Hart, viool
Kalle de Bie, cello
1e collecte Kerk in Actie: Kinderen in de knel
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden
bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn
hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op
zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op
omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven
we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind.
In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de
kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere
plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in
Griekenland!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kinderen in de
knel

2e collecte Pelgrimskerk: Wijkwerk.
Vandaag collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas.
De bestemming is onder andere voor : Zomer / winterprogramma, diverse
bijeenkomsten, bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën,
kaarsen enz. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL58 INGB 0000660904 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen -Buitenveldert, inzake wijkkas Pelgrimskerk
o.v.v. wijkwerk.

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
Mededelingen of activiteiten voor de agenda
doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu
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

