DERDE ZONDAG VAN ADVENT
13 december 2020
INTREDE
Orgelspel: ‘Christus, der ist mein Leben’ van Johann Pachelbel (1653-1706)

Welkom
De gemeente gaat staan
Beginlied: Lied 437: 1, 4 en 5 (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:

Barmhartige God, keer u naar ons toe
en naar uw wereld, gevangen in zichzelf
laat uw licht op ons doorschijnen
uw Geest onze adem zijn
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Zuiver de overleggingen van
door de ingeving van uw Heilige Geest
zodat wij u van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige naam
Amen.
(de gemeente gaat zitten)

Kyriegebed

Lied: 299 j: 1 en 2 (door de zanggroep)

HET WOORD
v: De Heer is met u
a: Zijn Geest in ons midden
v: lezen wij in zijn woord
a: wij openen ons hart en onze oren, Amen
Gesprek met de kinderen en filmpje

Verhaal van de bloemen. De liturgische kleur voor de derde adventzondag is roze. Het
stralende licht van kerst breekt even door het paars van deze sombere tijd heen. De
krans is weer een stukje groener. Met drie brandende kaarsen is dat nog beter
zichtbaar. De kerstster en de kleine stervormige bloemetjes symboliseren de sterren
aan de hemel.
Thema: de vele sterren en het grote licht

Schriftlezing: Gen.15:1--7
Enige tijd later richtte de HEER zich tot
Abram in een visioen: ‘Wees niet bang,
Abram: ikzelf zal jou als een schild
beschermen. Je loon zal vorstelijk
zijn.’ 2‘HEER, mijn God,’ antwoordde
Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te
belonen? Ik zal kinderloos sterven, en
alles wat ik bezit zal het eigendom
worden van Eliëzer uit Damascus. 3U
hebt mij immers geen nakomelingen
gegeven; daarom zal een van mijn
dienaren mijn erfgenaam
worden.’ 4Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw
bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5Daarop leidde hij Abram
naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij
2

verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6 Abram vertrouwde op
de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.
Schriftlezing: Jes. 9, 1-2
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker
wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het
verdelen van de buit.
Lied 448: 1 t/m 5 (zanggroep)
Uitleg en verkondiging
Orgelspel

GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de collectedoelen
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.
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.
Of: Na de dienst bij de uitgang van de kerk staan mandjes voor uw bijdage
3

Dankgebed en Voorbeden
v: …
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ zingt de zanggroep namens allen Lied 368b
‘Dauw hemel, wolken regen heil; de aarde dorst naar vrede’
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
De gemeente gaat staan
Slotlied: 919: 1 en 4 ‘Gij die alle sterren …’ (zanggroep)
Zegen
Antwoord gemeente: Amen (gesproken)
Orgelspel: ‘Intermezzo’ uit Sonate no. 8 van Josef Rheinberger (1839-1901)
Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken, collecteren:
organist:
leiding kinderen:
lector:
deurontvangst, plaatsaanwijzer:
lay-out,kopiëren orde vandienst:
liturgische bloemschikking:
geluid- en beeldtechniek:
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