
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

VIERDE ZONDAG VAN ADVENT 
18 december 2022 

Orgelspel: ‘Psalm 24’ van Anthoni van Noordt (1619-1675) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande) Lied 19: 1 ‘De hemel roemt de Heer’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed  

o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
o:  God, U kunt licht brengen in de levens van mensen, 
a:  kom ons tegemoet. 
o:  Wij kunnen niet wachten tot uw licht doorbreekt. 
a:  Laat onze ogen de redding zien die U hebt bewerkt. 

Amen. 
Vervolg intochtslied  19: 2            (de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed  
v: …. na:  ‘daarom roepen wij tot 

U’  zingen wij 301k   
                (I vrouwen; II mannen) 
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HET WOORD 
Groet 
v.   De Heer is met u, 
a.   Zijn geest in ons midden. 

Verhaal voor en met de kinderen en zingen Lied 461‘Wij wachten op de koning’ 

Het verhaal van de bloemen. Ook Simeon en Hanna kunnen niet wachten tot 
Jezus geboren wordt. Takken zonder knoppen verbeelden Simeon en Hanna. 

Bijbellezing Jesaja 61:10 – 62:3 
Lied 455: 1, 2, 3 en 4    ‘Het zal geschieden in de laatste dagen’ 
Bijbellezing Lucas 2: 22-28 
Lied 159a    ‘Nu is het woord gezegd’ (Lofzang van Simeon, Lucas 2: 29-32) 
Bijbellezing Lucas 2: 33-39 
Lied 738: 1, 3 en 4    ‘Kom zing het lied van Eva’ 
 
Uitleg en verkondiging 
Lied: ‘Diep in mij koester ik een licht’: 1 en 2(a); 3(v); 4 (m); 5(a); 6(v); 7 (m); 8(a)      

 
 

  

2. Reikhalzen naar wat komen gaat,  
naar wat voorbij de einder staat,  
dat levenslange pelgrimslot,  
dat is het leven met mijn God.  

3. Vaak wankelt onderweg dit licht,  
en raken doel en zin uit zicht.  
Dan vind ik mensen op mijn weg  
waarin Hij mij nieuw vuur toezegt.  

4. Is God een stem, nog nooit gehoord,  
de hemel een versleten woord?  
Als mij mijn angst het zicht ontzegt,  
dan wijst de liefde mij de weg.  

5. De fakkel van dit vergezicht  
is doorgegeven als een licht  
dat wankel brandt in weer en wind,  
maar in een Kind beschutting vindt. 
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6. Fel is het opgelicht in hem,  
God kreeg in al zijn woorden stem.  
Hij straalde van barmhartigheid,  
verbrandde aan zijn vurigheid.  

7. Nog vult hij mijn verlangen in,  
ik ga de weg die hij ook ging.  
Hij brandt in mij en smeult daar door,  
dit vuur, zo vaak in as gesmoord 

 

8. Wij wakkeren zijn vonken aan  
tot vurig alle mensen gaan  
reikhalzen naar het zalig slot  
van al dit wandelen met God. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen en aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte 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 00005268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  

jeugddiaconaat 

  -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/ 

2e collecte. Jong Protestant: Ontdekken wat Kerst betekent. Welke 

overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria 

voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders 

toen zij de engelen hoorden zingen? En wat dachten de 

wijzen toen zij de ster volgden? Met de KerstChallenge, 

een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 

van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van 

de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier 

elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Zo ervaren ze het 

bijzondere kerstverhaal van binnenuit en leren ze waarom God zich verbonden 

heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk 

maakt. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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  -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jong 

protestants 

  -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 
 
Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met 368a 
 
 
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 

 
ZENDING EN ZEGEN 

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

Orgelspel: ‘Praeludium in a-moll’(BWV 543) van Johan 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 Sieb Lanser 
Han Jongeneel 
Jellie Snijders, Timo Omta  
Henk Trommel 
Lamkje Sminia 
Carolijne Koornstra 
Ettje Poesiat en Gerda Stapel 
Marijke Dortland, Leni Keift en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Thomas Dekhuijzen 

 

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

