TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
6 december 2020
INTREDE
Orgelspel: Mit Ernst, o Menschenkinder van Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Welkom
de tweede adventkaars wordt aangestoken.....
De gemeente gaat staan
Intochtslied: NLB 283 vers 1, 2 en 3 (door de zanggroep)
Bemoediging en toenaderingsgebed
o:
Onze hulp is in de Naam van de HEER
g:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
o:
g:
o:
g:
o:
g:

Kom tot ons God, naar U gaat ons verlangen uit
Wek op uw kracht en schep ons tot nieuwe adem
Kom tot ons God, dat Gij ons raakt met de hartslag van uw liefde
Wek op uw kracht en schep ons tot nieuwe adem
Kom tot ons God, dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede
En ons voorgaat met de vonken van uw licht
Amen.

Vervolg intochtslied: NLB 283 vers 4 en 5 (door de zanggroep, daarna gaat de
gemeente zitten)
Kyriegebed
v:
.......
Aansluitend zingt de zanggroep NLB 463 vers 1, 2, 3, 6 en 7

HET WOORD
Zondagsgebed
v. De Heer is met u,
a. Zijn Geest is in ons midden.
v. …
Gesprek en lied met de kinderen
Het verhaal van de bloemen:
Deze tweede adventzondag is de adventkrans nog behoorlijk rommelig. Toch
begint hij, door de chaos heen, groen te kleuren. Bij het heldere licht van
twee kaarsen is dat al duidelijk zichtbaar.
Eerste lezing Jesaja 40:1-11
Lied NLB 80 vers 2 en 7 (door de zanggroep)
Tweede lezing Johannes 1:19-28
Lied NLB 456B vers 1, 2, 7 en 8 (door de zanggroep)
Overweging: Stem en tegenstem
Lied NLB 445 vers 1 en 4 (door de zanggroep)

GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de collectedoelen
1e collecte diaconie: Kinderen betrekken bij diaconaat
Deze zondag worden, samen met een aantal tieners, na de dienst de
adventstasjes weer gevuld met de door u geleverde toiletartikelen. De tasjes
zijn voor de dak- en thuislozen die bij inloophuis Makom in Amsterdam langs
komen. Hiermee willen we zoals elk jaar weer een lichtpuntje voor hen zijn.
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 link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
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2e collecte kerk: Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente
Hoewel het spannend blijft wat voor mogelijkheden er in groepsverband
mogelijk zijn, staat er ook in het nieuwe jaar een inspirerend aanbod ‘Leren
en bezinnen’ klaar. Een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en
geïnteresseerden uit Amstelveen en Buitenveldert. De opbrengst van deze
collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die hiervoor worden
gemaakt.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. leren.
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 collecte improviseert de organist op een passende liedmelodie
Dankgebed en Voorbeden
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ spreken wij:
“Doe lichten over ons uw aangezicht”
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
Slotlied NLB 286 vers 1 en 3 (door de zanggroep)
Zegen beaamd door ons allen, (gesproken) Amen
Orgelspel: Andantino (uit: XII Monologe) van Josef Rheinberger (1839-1901)

Het verlaten van de kerk gebeurt per rij, van achteren naar voren.
Ouderling en predikant verlaten als laatsten de kerk.
Let op de aanwijzingen van de medewerkers en houd afstand van elkaar.
In mandjes bij de uitgang kunt u uw gaven voor de collecte geven.
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Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken:
organist:
leiding kinderen:
lector:
deurontvangst en plaatsaanwijzer:
kopiëren en lay-out orde van dienst:
liturgische bloemschikking:
geluidstechniek:

Trudy Joosse
Antoinette Kamsteeg
Cor Omta
Henk Trommel
Corine Sloots
Benjamin Omta
Leni Kieft en Gepke de Bruijn
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer
Timo Omta

Adventskalender Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert

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 van der 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
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