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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!

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
o Gij die geroepen hebt licht
en het licht werd geboren
a Gij die geroepen hebt: o mens;
Hij kwam in ons midden
o In vlees en bloed uw Woord,
beeld en gelijkenis van uw Naam
a Even weerloos en kwetsbaar
als wij mensen, Amen
solozang introïtus 494
1. Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij

die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.
2. Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal.
Uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot.
Met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.
3. Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan.
Uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een mens van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een naam die sterven moet.
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 ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en laat
ons zijn Naam prijzen,
a want zijn barmhartigheid redt van de dood.
gebed om ontferming
solozang Psalm 146: 1, 4 en 5
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
5. Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

TEKST EN UITLEG
gebed
1e schriftlezing: Exodus 1:15 - 22
solozang: 738: 1 en 2
1. Kom, zing het lied van Eva
de bron van levenskracht,
en zing het lied van Sara
die moeder wordt en lacht,
en zing het lied van Hanna
die God bestormt met haar gebed,
en zing omdat Maria
Gods Woord ter wereld brengt.
2. Kom zing het lied van Sifra
en Pua, die ’t bevel
om jongetjes te doden
teniet doen bij de Nijl,
en zing het lied van Mirjam:
in zee komt paard en ruiter om,
en zing het lied van Ester
die massamoord voorkomt.
2e schriftlezing: Matteüs 2:13 - 20
solozang: 510: 1, 2 en 5
1. O kerstnacht, schoner dan de dagen,
hoe kan Herodes 't licht verdragen,
dat in uw duisternisse blinkt
en wordt gevierd en aangebeden?
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden,
hoe schel die in zijn oren klinkt.
2. Hij poogt de Onnooz'le te vernielen
door 't moorden van onnooz'le zielen,
en wekt een stad- en landgeschrei
in Bethlehem en op de akker
en maakt de geest van Rachel wakker,
die waren gaat door beemd en wei.
5. Bedrukte Rachel, schort dit waren:
uw kinders sterven martelaren
en eerstelingen van het zaad,
dat uit uw bloed begint te groeien
en heerlijk tot Gods eer zal bloeien
en door geen tirannie vergaat.
verkondiging

stilte
lied: 994
1. Voor hen die ons regeren,
de hoofden van het land,
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand,
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen,
die ons zijn aangezegd
2. De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort,
want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn!
3. Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt,
bewaar het land voor overmoed
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed.
4. O God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren
tot schade van het land.
Gij zijt genade, uw bevel
doet leven en vergeven,
o God van Israël.

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: 527
1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
3. Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.
4. Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?
5. Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.
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.

1e collecte Sociaal Steunpunt Amstelveen
Het Sociaal Steunpunt Amstelveen is een stichting die particulieren adviseert op
het gebied van sociale zekerheid. Het doel van de SSA is om mensen die
afhankelijk zijn van een uitkering, ondersteuning en advies te bieden bij het
vinden van informatie met betrekking tot sociale en economische zekerheid. De
vrijwilligers van de stichting proberen op allerlei vragen een antwoord te geven.
Onder andere op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid, ( dreigende )
werkloosheid, algemene bijstandswet en voorzieningen gehandicapten. Met uw
gift in deze collecte helpt u mee.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 526833 , t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert , o.v.v. SSA.
2e collecte Algemeen kerkenwerk
Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we
opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken
bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te
organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Om al die activiteiten
mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een
extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. algemeen kerkenwerk.
voorganger: drs. Renger Prent
organist: dhr. D. Visser
solist: mw. P.J. Versteeg
ouderling: mw. S. Langbroek
diaken: dhr. J.P. Haalebos
lector: mw. P.J. Versteeg
Volgende week zondag gaat ds. J.J.A. Doolaard om 10.30 uur voor.
oudejaarsdienst 31-12
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voorganger: ds. Coosje Verkerk
Pelgrimskerk website: www.pelgrimskerk.nu
predikant: dr. H.U. de Vries
telefoonnr: 686 91 41
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e-mail: predikant@pelgrimskerk.nu
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doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu
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