
 

 

 
 
 
 
 

VIERDE ZONDAG VAN ADVENT  
20 december 2020 

 
INTREDE 

Orgelspel: Psalm 24 van Anthoni van Noordt  (1619-1675)  

Welkom  

Aansteken van de vierde adventskaars en lezen van 4e couplet kaarsenlied 

Intochtslied (staande):  461: 1 en 2 (door de zanggroep) 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  Goede God, 
    met ogen vol verlangen zien wij naar U uit. 
g:  Hier zijn wij, God, uw kinderen. 
o: Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven. 
g:  Wij zoeken licht voor onszelf en elkaar. 
o:  Spreek tot ons het goede nieuws 
     van vrede en gerechtigheid. 
g:        Amen.  

Vervolg intochtslied 461: 3 en 4 (door de zanggroep; daarna gaat de gemeente 
zitten) 

Kyriegebed 
v:  ….   na: daarom roepen wij tot u .. zingt de zanggroep lied 437: 1, 2, 4 en 5 
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HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest in ons midden. 
v. (…)  

Gesprek met de kinderen en filmpje 

Het verhaal van de bloemen 
In het stralende licht van vier kaarsen is goed te zien dat de adventkrans van 
dood blad nu is veranderd in een krans van fris, levend groen. 

Bijbellezing:  Lucas 1: 57-79 
57Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter 
wereld. 58Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar 
was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59Op de achtste dag 
kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn 
vader. 60Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 61Ze zeiden tegen 
haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 62Ze beduidden zijn vader te laten 
weten hoe hij het kind wilde noemen. 63Hij vroeg om een schrijftablet en schreef 
erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. 64En meteen werd de 
verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te 
spreken en loofde God. 65Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in 
heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. 66Ieder die 
het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met 
dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. 
67Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie: 
68‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 
69Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt 
uit het huis van David, zijn dienaar, 
70zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 
71bevrijd zouden we worden van onze vijanden, 
gered uit de greep van allen die ons haten. 
72Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders 
en herinnert hij zich zijn heilig verbond: 
73de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, 
dat wij, 74ontkomen aan onze vijanden, 
hem zonder angst zouden dienen, 75toegewijd en oprecht, 
altijd levend in zijn nabijheid. 
6En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, 
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken, 
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77en om zijn volk bekend te maken met hun redding 
door de vergeving van hun zonden. 
8Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 
79en verschijnen aan allen die leven in duisternis 
en verkeren in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 

Zanggroep zingt lied 158b  

Uitleg en verkondiging 

Zanggroep zingt lied 453: 1 en 2 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie: Stap Verder in Amsterdam Zuidoost 

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 135 
nationaliteiten. Het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’ heeft 
speciale aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder 
geldige papieren. ‘Stap verder’ heeft een spreekuur, verwijst mensen door 
naar instanties, biedt laagdrempelige taallessen en heeft een ouder-
kindproject. Medewerkers van ‘Dokters van de wereld’ verzorgen een 
medisch spreekuur. Kortom: een plek midden in de wijk waar de kerken 
diaconaal present zijn voor mensen die nergens anders 
terecht kunnen. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder. 
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 kerk: Landelijk missionair werk (Nederland- daarom Kerst) 
Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en 
activiteiten om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken 
met de kerstboodschap. Zo zijn er de 'Daarom Kerst'-cd's speciaal bedoeld om 
uit te delen. 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. daarom kerst. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ov3tLsrDexe7bc6AJLRGL7
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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.  

De organist improviseert op een liedmelodie 

Dankgebed en voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ zingt de zanggroep (368a): 
 Kom, Heer, en wacht niet langer 

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 440: 1 en 4 (door de zanggroep) 

Zegen beantwoord door de zanggroep met (431c): Amen 

Orgelspel:  Cantilena van Josef Rheinberger (1839-1901) 

 

voorganger: 
ouderling: 

diaken: 
organist: 

leiding kinderen: 
collecte: 

lector: 
deurontvangst en plaatsaanwijzer: 

kopiëren orde van dienst: 
 lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
 

geluidstechniek: 

ds. Sieb Lanser 
Anita Winter 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Jelte Katsma  
Anita Pfauth 
Benjamin Omta 
Ineke Norel en Tine de Lange 
Tine de Lange en Leni Kieft  
Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en  
Trineke de Boer 
Timo Omta en Henk vd Meulen 
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