
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

TWEEDE ZONDAG VAN ADVENT 
4 december 2022 

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

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): Psalm 80  vers 1 en 2  ‘O Gd van Jozef, leid ons verder’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
o: Kom tot ons, God 

Naar U gaat ons verlangen uit. 
Wek op uw kracht en schep ons nieuwe adem! 

g:      Kom tot ons God, wek op uw kracht! 
o:      Kom tot ons God, 

dat Gij ons raakt met de hartslag van uw liefde 
en ons geneest met de gloed van uw genade. 

g:      Kom tot ons God, wek op uw kracht! 
o: Dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede 

en nog ons voorgaat met de vonken van uw licht. 
g:      Kom tot ons God, wek op uw kracht! 
o: Dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht, 

waar wij dan wonen in de weelde van uw zegen. 
g:      Kom tot ons God, wek op uw kracht!     Amen. 
 
Zingen vervolg Psalm 80: vers 7 ‘Dan zullen wij niet van U wijken’ 

   (de gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed  
Lied 463: vers 1, 3, 6, 7 en 8   ‘Licht in onze ogen’ 
  

HET WOORD 
 
Zondagsgebed 
v.   De Heer is met u, 
a.   Zijn geest is in ons midden. 
 
Verhaal voor en met de kinderen en zingen Lied 461 vers 1 en 2 ‘Wij wachten 

op de koning’ 
 
Het verhaal van de bloemen. Verhaal van de bloemen bij het adventsproject. 

Maria kan niet wachten maar moet toch geduld hebben totdat haar zoon 
geboren wordt. De witte bloem verbeeldt Maria. 

 
Eerste lezing: Lucas 1: 26-38 
Lied: 443 ‘De engel Gabriël komt aangesneld’ 
Tweede lezing: Lucas 1: 46-55 
Lied: 447 ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’ 
 
Uitleg en verkondiging 
orgelspel 

 GAVEN EN GEBEDEN  
 

Mededelingen en bestemming van de gaven 
1e collecte. Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren. Miljoenen Syriërs 

zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden  Libanon, 

Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad 

als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk 

kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge 

Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een 

opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met 

het opzetten van een eigen bedrijf.  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 

00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  KIA Banen voor jongeren 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e 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/ 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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2e collecte. Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente. Ook dit seizoen en in het 

komende jaar wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven door momenten te 

creëren van bezinning en verdieping. Zo zijn er diverse bijbelkringen en 

gespreksavonden, alsmede bijeenkomsten voor meditatief 

bijbellezen,  meditaties, boekbesprekingen en lezingen. 

Daarnaast speciale thema-avonden over uiteenlopende 

onderwerpen. De opbrengst van deze collecte wordt onder 

andere aan deze activiteiten besteed.  

  -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 

0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. vorming en toerusting 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken tikkie 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 

 
 

TAFEL VAN DE HEER 
Dankgebed en voorbeden  

Tafellied 389  -op de melodie van Lied 350 

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. …… 
 
Lied 404e ‘Sanctus en Benedictus’ 
 
Vervolg tafelgebed  
v: …Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
g: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
     verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Maranatha! 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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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 

Vredegroet 
Lied 408e   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communie 
Dankzegging 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied (staande):  Lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’ 
                        
Zegen beaamd door  allen:  
 
 

Orgelspel: ‘Fuga in e-moll‘ (BWV 533) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

lay out, kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds Barbara de Groot 
Saskia de Jong 
Marijke vd Meulen, Anita Pfauth 
Henk Trommel 
Tonneke van der Mede 
Corine Sloots 
Tonneke van der Mede en Gerrie Mulder  
Marijke Dortland, Riekus en Ria Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Jellie Snijders en Henk van der Meulen 

 


