
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONDAG 2E
 ADVENT 

5 december 2021 
 

INTREDE 

Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen (melodie lied 439)  
van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

Welkom  

Intochtslied (staande): Ps 80: 1, 6, 7 
 
Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o:    uit het duister komen wij 
g:    zoekend naar licht 
o:    naar uw woord van belofte verlangen wij 
g:    als naar een geboorte ons al toegezegd  
       Amen. 
….(de gemeente gaat zitten) 

Inleiding op de dienst 

Lied 463: 1, 2, 3 

Kyriegebed  
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HET WOORD 

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

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen:  Advent is dromen.... 

Het verhaal van de bloemen 
Vandaag is de adventkrans een stuk groener geworden. De roos en de 
madonnalelie verbeelden Elisabeth en Maria. Hyacinten in knop symboliseren 
het nieuwe leven en verwijzen naar de ongeboren kinderen. 

Eerste lezing: 2 Samuël 7: 8-16 

Lied: 464 1, 2, 3, 4 

Tweede lezing: Lukas 1: 26-38 

Lied: 443 

Uitleg en verkondiging 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Jeugddiaconaat 

Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale 

werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals 

Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan 

diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren 

voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te 

ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt 

u daaraan bijdragen? 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 

INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 

Jeugddiaconaat. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

de link voor de 1e collecte 

https://tikkie.me/pay/PGAB/cbEQZsAKi6c528Xo2ZFDjT
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2e inzameling kerk: Rwanda - opvang en scholing kwetsbare kinderen 

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. 

‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe 

familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare 

kinderen, onder wie kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die 

zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met 

persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook 

geven ze voorlichting over hiv/aids op  

scholen en in kerken. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Rwanda. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken  

met link voor de 2e collecte 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele 

telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-

b.nl/home/givt-app/  

De organist improviseert over een lied 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Nodiging 

Tafelgebed 

v: De Heer zij met u. 

g: En met uw geest. 

v: Verheft uw harten. 

g: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

g: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

v: U danken wij Heer, onze God 

... 

zo zingen wij met de kerk van  

alle plaatsen en alle eeuwen: 

Lied: 404E 

https://tikkie.me/pay/PGAB/3nmNEM8YAM7xUdRphoBFJH
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U danken wij om Jezus Uw zoon ... 

...in de nacht voor zijn dood, neemt hij een brood,   

spreekt de dankzegging daarover uit, 

 breekt het en geeft het aan de zijnen, met de woorden: 

 'dit is mijn lichaam voor U: 

doet dit tot mijn gedachtenis!' 

Zo neemt hij ook de beker na de maaltijd, 

spreekt de dankzegging daarover uit, 

en geeft die aan de zijnen met de woorden: 

 'deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 

dat voor u en voor velen vergoten wordt 

tot vergeving van zonden 

doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!' 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker  

verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt.  

U danken wij om uw Geest.. 

Wij bidden u...  

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. 

 

We wensen elkaar de vrede van Christus 

lied: 408E 

Communie 

lied: 433 

Dankgebed 
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 466: 1, 2, 3, 4. 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

Orgelspel: Andante tranquillo uit Sonate III  
van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

tienerdienst: 
lector: 

collecte:  
deurontvangst: 

kopiëren en lay-out orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

ds. Werner Pieterse  
Mareke Kniep 
Herma Hemminga en Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Hans en Saskia 
Loes Oostenrijk 
Rob de Jong 
Ria Kok van Hall, Mathilde van Leeuwen, Leni Kieft 
Riekus en Ria Kok-van Hall en Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Henk van der Meulen 

 
 

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. Roel Knijff, 06 54 33 12 44, dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl 
scriba kerkenraad:       Henk van der Meulen, 06 55174089;  scriba@kruiskerk- 

amstelveen.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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