TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
DOOP MASE PATTINASARANY

9 december 2018

INTREDE
Orgelspel: Nun komm,' der Heiden Heiland (BWV 659) van Johann Sebastian
Bach (1685-1750)
Welkom
Psalm van de zondag (staande): - antifoon(cantorij):”Uw God ziet uit naar het
uur dat Hij u in de armen sluit”(liedboek 432b)
-Zingen (allen): Psalm 80 vers 1 en 2
- antifoon (cantorij)
Bemoediging en toenaderingsgebed
o:
Onze hulp is in de Naam van de HEER
g:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
o:
g:
o:
g:

God die is, die was, die komt,
die tijd hebt voor mensen,
tijd van goedheid, zonder einde
van liefde, eeuwig,
tijd van de hemel, tijd van het Lam,
tijd van een Kind – uw tijd, zo vlakbij.
God die is, die was, die komt –
kom tot ons, de wereld wacht.
Amen.
(de gemeente gaat zitten)

Gedicht bij de tweede adventskaars (door één van de kinderen)
Zingen: Lied 465 terwijl twee adventskaarsen worden aangestoken

Kyriegebed
v:
…. na: daarom roepen wij tot u .. zingen wij : 301g

(muz. Jacques Berthier)

HET WOORD
Zondagsgebed
v. De Heer is met u,
a. Zijn Geest in ons midden.
Zingen: Lied 324
Gesprek met de kinderen
Lied met de kinderen: ‘Daar gaan we naartoe’, adventsprojectlied BijbelBasics
(zie beamerscherm)
Het verhaal van de bloemen. De engel is verbeeld met een witte wolk en een
regenboog. De goud/gele bloemen symboliseren zijn gezicht.
Op de doopvont een waterval van gipskruid, anjers en ranken klimop. De
anjer is symbool van heil, klimop van Gods trouw. Blad van de vingerplant
verwijst naar de palm van Gods hand. Het rood, de duif en takken van de olijf
zijn symbolen van de Geest
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Lezing Openbaring van Johannes 10
De geopende boekrol
101Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem
en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren
als zuilen van vuur. 2Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn
rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 3Hij riep met een luide stem,
zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven donderslagen hun stem horen. 4Ik
wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij:
‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet
op.’
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Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar
de hemel. 6Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en
van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in
eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd! 7Op het moment dat de zevende engel zijn
bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn
dienaren, de profeten, heeft beloofd.’
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Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de geopende
boekrol die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.’ 9Ik ging naar
de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: ‘Eet het op. Het zal
branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.’ 10Ik pakte het boekje
aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat ik het opgegeten had,
brandde het in mijn maag. 11Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke
landen en volken en koningen profeteren.’

Zingen: Lied 119a
Uitleg en verkondiging
Zingen: ‘Heer, ik kom tot U’, Evangelische Liedbundel 226 (zie beamerscherm)

DOOP
Inleiding op de doop
Presentatie (de doopouders komen met hun kind naar voren op het liturgisch
centrum)
v: Gemeente, Estéfan Pattinasarany en Ingrid Wattimena zijn hier samen met
hun zoon Mase.
Estéfan en Ingrid, welke naam hebben jullie aan je zoon gegeven?
o: …..
v: Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand.
Persoonlijke motivatie door de doopouders
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Doopgebed
Geloofsbelijdenis
Wij worden getuigen van de doop van Mase en gedenken onze eigen doop.
Daarom belijden wij ons geloof:
Zingen (staande): Lied 344
Geloften (staande)
v: Gemeente, wilt u Mase naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof
en wilt u hem helpen Christus na te volgen?
g: Ja, dat willen wij. (de gemeente gaat zitten; ouders blijven staan)
v: Estéfan en Ingrid,
beloven jullie Mase, die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te
omringen?
Beloven jullie hem op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus
Christus
en hem in liefde trouw te blijven welke weg hij in de toekomst ook zal gaan?
Beloven jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen?
Estéfan? Ingrid?
o: Ja, dat beloven wij.
v: Willen jullie dat Mase gedoopt wordt?
o: Ja, dat willen wij.
De kinderen komen rond de doopvont staan. De doopvont wordt gevuld met
water.
Doop en handoplegging
Overhandiging van de doopkaars
Verwelkoming (staande)
v: Gemeente, draag Mase die vandaag gedoopt is in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
g: Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.
Tijdens het terugkeren naar de zitplaatsen luisteren we naar het lied
So Close (Hillsong)
Tijdens dit lied vindt ook de inzameling van de gaven plaats
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GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e rondgang diaconie: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen
komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. In een
aantal gevallen komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan
aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Soms is het
ook nodig om mensen financieel een stukje op weg te helpen, als er geen
andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke
problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met
uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.
2e rondgang kerk: Landelijk pastoraat ‘Pastoraat nieuwe stijl’. In steeds
meer gemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht.
Gemeenteleden zijn voor het onderling pastoraat steeds meer op elkaar
aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen
aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen
worden beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden
hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’.
Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een
veranderende samenleving en kerk. De opbrengst van deze collecte is
hiervoor bestemd.

Dankgebed,
Voorbeden
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met : 368a
(melodie: Wim Kloppenburg)

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.

5

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: lied 439
Zegen beaamd door ons allen:

Orgelspel: ‘Variation’ (uit Prélude, Fugue et Variation) van César Franck (18221890)
Na de dienst ontmoeting en koffie, thee of limonade. Iedereen is
van harte welkom.
Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken, collecteren:
organist:
tienerdienst:
leiding kinderen:
crèche 1-4jr:
lector:
deurontvangst:
Lay out, kopiëren Orde van dienst:
liturgische bloemschikking:
geluidstechniek, koster:

Ds. Sieb Lanser
Lodewijk Palm
Tine de Lange, Anita Pfauth
Henk Trommel
Herma Hemminga
Neda Amirgol
Aletta Dijkhuis
Tonneke vd Mede-de Rooij en Anneke van Huizen
Marijke Dortland, Leni Kieft en Tine de Lange
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer
Freek de Vries, Marian van Leeuwen

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: 06 - 2112 4567; contact@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkpredikant:
ds. Sieb Lanser,
020 - 4534540; lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba wijkkerkenraad:
Ton Kotterer; 06 - 22196510; scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
koster:

Marian van Leeuwen; 06 - 429 25 149; koster@kruiskerk-amstelveen.nl

berichten voor Kruispuntjes:
Uiterlijk dinsdag vóór 18.00 uur opgeven via contact Kruiskerk: 06 – 2112 45 67 of via
de mail: mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl
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