
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERDE ZONDAG VAN ADVENT 
11 december 2022 

 

INTREDE 

 
Orgelspel: Christus, der ist mein Leben (melodie lied 444)  

van Johann Pachelbel (1653-1736) 
Welkom  

Intochtslied (staande): 146a: 1 en 4 Laat ons nu vrolijk zingen 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet laat varen de werken van zijn handen. 

o:  Wij zullen in Gods naam mensen zijn 
a:  van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
o:  Houd onze harten brandende 
a:  vol van verwachting en verwondering.   
 Amen. 

Vervolg intochtslied: 146a: 2 Hoe is ’t hun die bouwen 
(we  gaat zitten) 

  



 

2 

Kyriegebed  

Zingen 301f: 

 

ONTVANGEN 

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

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: lied 461: 1, 2 en 3 

Het verhaal bij de bloemen: 
Vandaag is de liturgische kleur roze, het licht van kerst breekt even door.  
Ook Jozef kan niet wachten. Toch moet ook hij geduld hebben. Een groene 
tak, als een prachtige boom, verbeeldt Jozef. Naast hem een engel.  
In de ‘Bijbel in Gewone Taal’ groeien in de woestijn prachtige bomen.  

Lezing Jesaja 35: 1-10  

Zingen  85: 1 en 3 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer 

Lezing Mattheus 1: 18-21 

Zingen lied 259 Zend ons een engel in de nacht  

Overdenken  
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Lied: ZZZ 425 Tot iemand komt (alleen op de beamer) 

 
1. Blinden blijven blind tot iemand opstaat en naar hen toegaat 

tot iemand komt en voor hen ziet. 

2. Stommen blijven stom tot iemand opstaat en naar hen toegaat 
tot iemand komt en voor hen spreekt. 

3. Doven blijven doof tot iemand opstaat en naar hen toegaat 
tot iemand komt en voor hen hoort. 

4. Lammen blijven lam tot iemand opstaat en naar hen toegaat 
tot iemand komt en voor hen loopt.  

 
5. Doden blijven dood tot iemand opstaat en naar hen toegaat 

tot iemand komt en voor hen leeft. 
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GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Vrolijkheid in asielzoekerscentra 

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien 

jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in 

Nederland is nog jarenlang onzeker.  Stichting De 

Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd 

kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. 

Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende 

kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge 

azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei 

te laten komen.  

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v  

Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KIA asielzoekerscentra 

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

2e rondgang kerk: Communicatie in onze gemeente 

De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze 

doelen en ons werk daarom aktiever en soms ook professioneler onder de 

aandacht brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat ons kostbaar en 

waardevol is en hoe breng je dat over. In de jonge kerk was het trouwens niet 

anders: Paulus verzond zijn vele brieven over de hele toenmalige wereld. 

Iedere tijd kent weer een verschillende aanpak. Nu is internet een belangrijke 

plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. 

Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen 

communiceren. Met de opbrengst van deze collecte worden onder andere het 

onderhoud van de website, de kosten van flyers en 

folders en onze fondsenwerving betaald.  

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

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

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v . communicatie 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 

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 op een liedmelodie 

https://tikkie.me/pay/PGAB/uQPhrZcZhi2DEQ5Lg64E1H
https://tikkie.me/pay/PGAB/tqbJnCzrcZMoNop227qorT
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden 

Keervers lied 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 

we gaan staan 
Slotlied:  lied 608 De steppe zal bloeien 

Zegen 
beaamd door ons allen:  

 

 
Orgelspel: Allegretto uit Sonate IV  

van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)  

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Mareke Kniep 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
Marleen Jongeneel 
Paula Rose 
Lena de Man 
Ria Kok – van Hall en Mathilde van Leeuwen 
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Aart Appelhof en Timo Omta 
 

 


