
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

EERSTE ZONDAG NA KERST 
27 december 2020 

 
INTREDE 

Orgelspel: Lobt Gott, ihr Christen, all zugleich  
van Johann Gottfried Walther (1684-1748)   

Welkom  

Intochtslied: 527 : 1, 2 en 3 Uit uw hemel zonder grenzen  

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
o:    God, die trouw bent tot in eeuwigheid 
g:    die niet loslaat wat uw hand begon  
o:    zie ons zoals het nu met ons is, 
       onze zorgen, onze hoop 
g:    met wat ons belast en onrustig maakt.  
o:    Neem ons voor lief – 
g:    u bent groter dan ons hart, groter dan alle schuld 
o:    u bent een God van liefde, 
g:    schepper van een nieuwe toekomst 
o:   door Jezus Christus – uw geschenk aan de wereld 
g:   Amen. 

Vervolg intochtslied: 527: 5 Als een woord zijt Gij gegeven   
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Kyriegebed      

Glorialied: 502 Wij zingen door de tranen heen  

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest in ons midden. 
v. (…)  

Verhaal voor de kinderen en kinderlied 460: 5, 7, 14 en 15: 
Ik ben een engel van de Heer - let goed op wat ik je vertel 

Het verhaal van de bloemen 
Zaad dat in de tuin ontkiemt groeit uit tot het gewas dat de aarde voortbrengt 
en de kersttuin in volle bloei zet. Tussen het groen twee duiven. 

Eerste lezing  Jesaja 61,10 – 62,3  

Lied 176: 1 en 2  Om Sions wil zwijg ik niet stil 

Evangelielezing  Lukas 2, 22-28  

Lied 159b  Nu laat Gij, Heer, mij gaan 

vv lezing Lukas 2, 33-39 

Lied 84: 1, 2 en 6  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 

Uitleg en verkondiging 

Lied 286  Waar de mensen dwalen in het donker  

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie: Rudolphstichting / De Glind 

De Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en maakt zich 
sterk voor opvang in huiselijke en professionele 
gezinshuizen, om op te groeien in een gezin én in een 
stimulerende leefomgeving. In jeugddorp De Glind 
vinden ruim 120 kinderen een veilig thuis in de 28 
gezinshuizen.  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkdoel. 
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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: 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. 
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 passende liedmelodie 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ volgt lied 367 k  Hoor ons bidden, God en luister 

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 500: 1, 3 en 5  Uit uw verborgenheid  

Zegen beaamd door ons allen: Amen 

Orgelspel: Vom Himmel hoch, da komm ich her  
van Johann Pachelbel (1653-1706) 

  

https://tikkie.me/pay/PGAB/ov3tLsrDexe7bc6AJLRGL7
https://tikkie.me/pay/PGAB/ov3tLsrDexe7bc6AJLRGL7
https://tikkie.me/pay/PGAB/2oKk6338huhSN9fsjbdMFH
https://tikkie.me/pay/PGAB/2oKk6338huhSN9fsjbdMFH
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
kinderen:  

lector: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluidstechniek: 

ds. Geertien Morsink, Odijk 
Mareke Kniep 
Cor Omta 
Henk Trommel 
 Jellie Snijders 
Marleen Jongeneel  
Tine de Lange en Leni Kieft, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Henk vd Meulen en Timo Omta 
 

 


