
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

EERSTE ADVENT 
DICHT BIJ HET LICHT 

29 november 2020 

 
INTREDE 

Orgelspel: Nun komm', der Heiden Heiland (BWV 659) van Johann Sebastian Bach                         
(1685-1750) 

Welkom door de ouderling 
Aansteken van de eerste adventskaars en lezen 1e couplet door een kind 

De gemeente gaat staan 
Intochtslied: 601 vers 1 en 2   ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
              (door de zanggroep)    ‘Licht van mijn stad de stedehouder’  
   

Bemoediging en morgengebed van Dietrich Bonhoeffer 
o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
o: Tot U, God, roep ik in de vroege morgen 
 help mij te bidden en mijn gedachten te richten op  U, 
 Ik kan het niet alleen. 
 In mij is duisternis, 
g:  bij U is licht 
o: Ik ben eenzaam, 
g: Gij verlaat mij niet. 
o: Ik ben bevreesd, 
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g: bij U is hulp. 
o: Ik ben onrustig, 
g: bij U is vrede. 
o: In mijn hart is bitterheid, 
g: bij U is geduld. 
o: Ik begrijp Uw wegen niet, 
g: maar Gij kent mijn weg. Amen 
 
vervolg Lied 601: vers 3 ‘Alles zal zwichten en verwaaien’  

(de gemeente gaat zitten) 

Bij deze zondag 
 
Kyriegebed 
v: …. 
Kyrië Lied  925 ‘Wek mijn zachtheid weer’ (door de zanggroep) 
 

HET WOORD 
v: De Heer is met u  
a: Zijn Geest in ons midden  

Gebed 

Lied 119: vers 40 ‘Uw woord is als een lam, een helder licht’ (door de zanggroep) 

Dicht bij het licht: gesprek, filmpje en lied met de kinderen 

Het verhaal van de bloemen. De adventkrans begint met dood blad. Tijdens de 

adventweken wordt hij helemaal groen en symboliseert zo het nieuwe leven. Nu één kaars 
als symbool van het Licht. Licht dat in de loop van advent steeds sterker wordt. 

Inleiding op de bijbellezingen 

Eerste lezing: Johannes 8: 12 en Johannes 9: 1-7 

 
Lied 653: vers 4 ‘Gij zijt het licht van God gegeven’ (zanggroep) 
 
Tweede lezing: Efeziërs 5: 8 Ga de weg van de kinderen van het licht…t/m 20 
 
Lied 653: vers 7  ‘O Christus, ons van God gegeven’ (door de zanggroep) 
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Uitleg en verkondiging 

Lied 493  ’Soms breekt uw licht’  (zanggroep) 

GAVEN EN GEBEDEN 
mededelingen 
Aankondiging collectedoelen  
1e rondgang diaconie Kerk in Actie. School van onze dromen biedt kinderen 

veiligheid. In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: 
gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het 
internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. 
Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen.De 
onderwijzers leren onder andere nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en 
de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen 
met deze adventscollecte. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 
0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Oekraïne. 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. 

2e rondgang kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente. Als Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we 
dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten 
we ons, samen met u, ook in deze coronatijd, vol enthousiasme voor in. Door om te zien 
naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte. 
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. 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. 

Tijdens de digitale collecte hoort u een improvisatie van Henk  Trommel. 
Straks, bij het verlaten van de kerk, kunt u ook op de klassieke wijze uw gaven  
geven in mandjes bij de uitgang. 
 
Dankgebed en Voorbeden  
  
v: … Na ‘zo bidden wij samen’ volgt: Lied 921  ‘Christe, lux mundi’  

 (door de zanggroep)  
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. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b
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ZENDING EN ZEGEN 
 

De gemeente gaat staan 
Slotlied  286 vers 1, 2 en 3 (zanggroep) 

‘Waar de mensen  dwalen in het donker’ 
‘Waar de mensen lijden onder onrecht’ 
‘Steek een kaars aan tegen al het duister’ 

 

Zegen beaamd door ons allen (gesproken): Amen 
 
Orgelspel: Andante Amabile (uit: XII Monologe op. 162) van Josef Rheinberger 

(1839-1901) 
 
 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
deurontvangst, plaatsaanwijzer: 

collecteren: 
lay-out orde van dienst: 

kopiëren orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid- en beeldtechniek: 

ds.A.A. Geudeke 
Mareke Kniep 
Tine de Lange 
Henk Trommel 
Jellie Snijders 
Henk van der Meulen 
Tonneke van der Mede, Bethel Manna 
Rob de Jong 
Marijke van Reedt Dortland 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Team Freek de Vries  

Wijkgemeente Kruiskerk  Van der Veerelaan 30a 1181 RB Amstelveen 
www.kruiskerk-amstelveen.nl     &     www.facebook.com/kruiskerk-amstelveen 

Voor pastorale en andere vragen: 
Contact Kruiskerk: telefoon 06-21 12 45 67  of  contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
wijkpredikant: ds. Sieb Lanser, 020-453 4540; lanser@kruiskerk-amstelveen.nl 
ambulant predikant: ds. Fokko Omta, 06-30 34 60 50 - f.omta@protestantsekerk.nl 
scriba kerkenraad: Henk v/d Meulen, 06 55174089; scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 
ouderenpastor: Trudy Joosse-Ridder, 06-83 35 49 24 - ouderenpastor@pga-b.nl 
koster: Marian van Leeuwen, 06-429 25 149 - koster@kruiskerk-amstelveen.nl 
berichten voor Kruispuntjes:  tot dinsdag 18.00 uur opgeven via Contact Kruiskerk, 
                          06-21 12 45 67 , of via de mail: mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl 

 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
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