
 

 

 
 
 
 

VIERDE ZONDAG VAN ADVENT 
19 december 2021 

 

INTREDE 

Orgelspel: Christus, der ist mein Leben (variaties) 
 van Johann Pachelbel (1653-1706) 

Welkom  

Aansteken van de 4 adventskaarsen en voordracht van het ‘kaarsenlied’ 

Intochtslied (staande): LB 295: 1, 2, 3 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven  

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:    die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o: Kom tot ons, God, naar U gaat ons verlangen uit. 
   Wek uw kracht en schep ons nieuwe adem. 
      kom tot ons, God, draag ons op de vleugels van uw vrede, 
     ga ons voor met de vonken van uw licht. 
     Dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht, 
     waar wij dan wonen in de weelde van uw zegen.  
g:   Amen. 

Vervolg intochtslied: LB 295: ‘Wees hier aanwezig… ‘  (daarna gaat de 
gemeente zitten) 

Kyriegebed  

lied: LB 437 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer      
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HET WOORD 

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

Ontmoeting met de kinderen  
Lied voor de kinderen: Advent is dromen.... 

uit: ‘Alles wordt nieuw’ IV, van  Hanna Lam en Wim ter Burg 

keervers: Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

1. En weer in geuren en kleuren herhalen 
wat wij al weten uit oude verhalen, 
herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het kerstfeest weer begint. 

keervers: Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen en hopen en sterren gaan kopen 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

2. Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor de komende weken, 
tekens van hoop in de duisternis, 
omdat het bijna kerstmis is. 

keervers: Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen als ’t moet dat hij komt voorgoed! 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

3. Niet als een kind en niet in een kribbe 
maar als een vrede-vorst hier in ons midden, 
dan is er nergens verdriet meer of pijn, 
dan zal het altijd kerstfeest zijn. 

Het verhaal van de bloemen 
De laatste zondag van advent is de liturgische kleur weer paars. We moeten 
nog even wachten op het stralende licht uit de hemel. Twee bloemen 
verbeelden Zacharias en Elisabeth. De bloembol is symbool van het nieuwe 
leven. 
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Eerste lezing: Jesaja 2: 1-5  

Lied: LB 447 1 en 3 Het zal zijn in het laatste der tijden  

Tweede lezing: Mattheüs 11: 28-30 

Lied: LB 158b Een schoot van ontferming is onze God   

Verkondiging:  met als thema: ‘Hopeloos hoopvol’;  
uitlopend op de tekst ‘De kleine hoop’ van Charles Péguy  

Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop.  

Geloof, dat verwondert me niet. 
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, 
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel 
en in 't gewemel 
van de vissen in rivieren, 
en in alle dieren, 
en in het hart van de mens, zegt God, 
dat het diepste is, 
en het meest in het kind 
dat het liefste is 
dat ik ooit heb geschapen. 
In alles wat boven en onder is 
ben ik zo luisterrijk aanwezig, 
dat geloven, zegt God, in mijn ogen 
geen wonder is. 

Ook liefde verwondert me niet, zegt God. 
Er is onder de mensen zoveel verdriet, 
soms niet te stelpen, 
dat je toch vanzelf ziet 
hoe ze elkaar moeten helpen. 
Ze zouden wel harten van steen 
moeten hebben als ze voor een 
die tekort heeft het brood 
niet uit hun mond zouden sparen. 
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. 

Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. 
Daar ben ik van ondersteboven. 
De mensen zien toch hoe het er in de wereld vandaag toegaat 



 

4 

en toch geloven ze 
dat het morgen allemaal beter zal gaan. 
Wat een wonder is er niet voor nodig 
dat zij dat kleine hoopje hoop 
nooit als overbodig ervaren 
maar met voorzichtige gebaren 
in hun hand en in hun hart bewaren,  
een vlammetje dat keer op keer weer 
wankelt en dreigt neer te slaan 
maar altijd weer weet op te staan, 
en nooit wil doven. 
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven. 
Geloof en liefde zijn als vrouwen. 
Hoop is een heel klein meisje van niks. 
Zij stapt op tussen de twee vrouwen 
en iedereen denkt: die vrouwen houden 
haar bij de hand, 
die wijzen de weg. 
Maar daarvan heb ik meer verstand, 
zegt God, ik zeg: 
het is dat kleine meisje hoop 
dat al wat tussen mensen leeft 
en al hun heen en weer geloop 
licht en richting geeft. 
Want het is dat kleine meisje hoop 
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, 
je denkt soms dat het zo onooglijk is - 
het is dat kleine meisje hoop 
dat de mensen zien laat, zien soms even, 
wat in het leven mogelijk is. 

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, 
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. 
Geloof, dat verwondert me niet. 
Liefde, dat is geen wonder. 
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven. 
Ikzelf, zegt God, ik ben ervan ondersteboven. 

Lied: LB 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
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GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Wijkdoel: Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM) 

Het verpleeghuis, het dagcentrum en de thuiszorg in Straseni (Moldavië) 

hebben steun nodig voor de opvang van eenzame en alleenstaande ouderen. 

Door de coronapandemie moest de dagopvang sluiten. Daarom werd 

medische -en voedselhulp bij de betrokkenen aan huis bezorgd. Inmiddels is 

de dagopvang weer open. Voor veel ouderen is dat vooral in de winter 

belangrijk. Zeker nu ook in Moldavië de energie prijzen 

enorm zijn gestegen (tot 150%). Dat treft de ouderen, 

maar ook het gehele project.  SOM helpt. Doet u mee 

door uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 

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

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.SOM.  

T.a.v. Jacob: Rekeningnummer  NL94 ABNA 0629.4174.15 t.n.v. Stichting 

Ouderenzorg Moldavië te Culemborg. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 

collecte 

2e inzameling kerk: Jong Protestant: Jongeren doorleven het verhaal van Kerst 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo'n zeshonderd 

plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong 

Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.  

In de KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de 

wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal 

van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met 

kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

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

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KerstChallenge.  

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

b.nl/home/givt-app/  

De organist improviseert over een lied 

https://tikkie.me/pay/PGAB/cbEQZsAKi6c528Xo2ZFDjT
https://tikkie.me/pay/PGAB/cbEQZsAKi6c528Xo2ZFDjT
https://tikkie.me/pay/PGAB/3nmNEM8YAM7xUdRphoBFJH
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Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met  
lied: LB 432d Dauw, hemel, van omhoog: 

 

 
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: : ‘Lied van het land’ vlgs  melodie: ‘Land of hope and glory’  
uit: Geroepen om te zingen nr. 108 

1. Land van God gegeven – ‘aarde’ is jouw naam, 
land om van te leven, uit de zee vandaan. 
Dat wij jou bebouwen als een volk dat dient, 
in het vast vertrouwen eens de oogst te zien,  
in het vast vertrouwen eens de oogst te zien. 

2. Land onder de wolken, achter de woestijn, 
land waarheen de volken gaan om brood en wijn. 
Dat wij jou bewaren totdat God verschijnt 
en op onze aarde alles nieuw zal zijn, 
en op onze aarde alles nieuw zal zijn!  

 
Zegen beaamd door ons allen:  
 

Orgelspel: Noël III (musette et dialogue) van Louis Claude Daquin (1694-1772) 
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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: 

Ruurd van der Weg 
Saskia de Jong 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
Irene van Eenige 
in de Paaskerk  
Benjamin Omta 
Anita Pfauth 
Ineke Norel, Gepke de Bruijn, Annemie van Hamel 
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 

 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:contact@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
file:///F:/amstelveen%20kerkewerk/koster@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl
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