Orde van dienst
Epifanie of Verschijning van de Heer

Pelgrimskerk Amsterdam
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6 januari 2019

OPGANG
orgelspel
aansteken van de kaarsen
bemoediging:
o Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
o die trouw blijft tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
drempelgebed:
o Heer, onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
a Neem Gij ons leven in uw hand en reinig ons van ongerechtigheid.
(...gebedsstilte...)
o Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
a opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten.
Amen.
introïtus: psalm 121: 1, 2 en 4
groet:
v De Heer zij met u!
a Ook met u zij de Heer.
inleiding op het kyrie en gloria:
v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
en laat ons zijn Naam prijzen,
a want zijn barmhartigheid redt van de dood.
kyrie: lied 301K (I=voorganger, II=allen)
gloria (staande): lied 654: 4 (een-na-laatste regel: ‘het licht dat Jezus Christus is’) en 6

TEKST EN UITLEG
gebed van de zondag

lezing uit de thora: Leviticus 12:1-8
lezing uit de brieven: Galaten 4:3-7 (eigen vertaling)
3 Toen wij nog onmondige kinderen waren, bleven wij als slaven onderworpen aan de
elementaire geesten van het universum. 4 Maar toen de volheid van de tijd kwam, heeft God
zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen die onder de
wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot zonen zouden ontvangen.
6 En dat u zónen bent – God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die
roept: ‘Abba, Vader!’ 7 Dus bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en indien u een zoon bent,
bent u ook, door God, een erfgenaam.
lied: gezang 146: 1, 2 en 3 (Lvdk)

2. Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
toen zond Hij van zijn hoge troon
het heil der wereld ons, zijn Zoon.
3. O Gij, ons heil, ons hoogste goed,
Gij werd een mens van vlees en bloed,
werd onze broeder, en door U
zijn wij Gods eigen kind’ren nu.
lezing uit het evangelie: Lucas 2:15-24
lied 339a
verkondiging
lied 611: 1, 2 en 3

AFTREDEN EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
afscheid
bevestiging
lied 361: 1, 2, 5 en 7

GAVEN EN GEBEDEN
mededelingen
inzameling van de gaven
- 1e collecte: 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. Met uw
bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.
- 2e collecte Eredienst & pastoraat in onze gemeente. We kijken terug op een kerstperiode vol
mooie vieringen. Ook in de toekomst willen wij deze mooie vieringen aanbieden aan iedereen.
Op hoogtijdagen, maar ook op andere momenten. In vreugde en bij verdriet. Daarnaast bieden
wij bezinning en aandacht op andere momenten door de week.
* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst.
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met:
v Zo bidden wij samen:
a:

stil gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
slotlied (staande): lied 517: 1, 2 en 3
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
=========================================================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
Volgende week zondag gaat ds. S.H. Lanser om 10.30 voor.

voorganger: ds. H.U. de Vries
organist: dhr. B. ’t Hart
ouderling: mw. P.J. Versteeg
diaken: dhr. D. Westra
lector: mw. P.J. Versteeg
collectant: mw. M.J.C. Hellema
Bijbelstudie: Hosea, Amos en Micha:
drie ‘kleine profeten’ uit de 8e eeuw voor Christus
De tijd waarin de achtste-eeuwse profeten Hosea en Amos optreden in het noordelijke
tienstammenrijk (Israël) wordt gekenmerkt door welvaart en expansie – met alle gevaren van
dien voor de toewijding aan God en voor het recht doen aan de naaste – maar ook door de
agressieve dreiging van grootmacht Assyrië. Beide profeten waarschuwen voor een mogelijke
ondergang, maar getuigen ook van Gods liefde en trouw door de diepte heen. Hun collega
Micha, die tegen het einde van de achtste eeuw optreedt in het zuidelijke tweestammenrijk
(Juda), voorziet de ondergang van Juda en Jeruzalem, maar verschaft tegelijk zicht op de
Messias en diens komende vrederijk.
In 10 bijeenkomsten maken we kennis met de voor velen onbekende boodschap van de
genoemde profeten en overwegen we wat in het licht van het Nieuwe Testament hun prediking
voor ons te betekenen heeft. Leiding: ds. H.U. de Vries.
Gemeentevergadering op woensdag 23 januari in de Paaskerk
Op woensdag 23 januari 2019 organiseert de Algemene Kerkenraad een gemeentevergadering
voor de gehele Protestantse Gemeente in Amstelveen - Buitenveldert (afgekort: PGA-B).
De vergadering wordt gehouden in de Paaskerk van 20.00 uur tot maximaal 22.00 uur.
Er staan in deze bijeenkomst twee punten op de agenda:
1. De nieuwe Plaatselijke Regeling
(zeg maar het lokale ‘huishoudelijk reglement’ van onze gemeente). De bestaande regeling
moest worden aangepast door de veranderde inrichting van de samenwerking tussen de
Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad. De tekst van de nieuwe regeling zal twee weken
voorafgaand aan de vergadering beschikbaar zijn in de kerken. De nieuwe regeling kan u ook
per e-mail worden toegestuurd als u mij dit meldt via scribaak@pga-b.nl;
2. De financiële situatie van onze gemeente nu en in de nabije toekomst.
We komen met onze financiën nadrukkelijk in een andere fase terecht dan we gewend zijn. In
dit onderdeel van de agenda wordt dan ook uitgebreid ingegaan op de inkomsten en uitgaven
van de PGA-B en op het nog beschikbare vermogen. Er wordt ruim de tijd genomen om ook uw
ideeën te vernemen t.a.v. het verlagen van de uitgaven en/of het verhogen van de inkomsten
van onze kerkgemeenschap. Ook wordt in dit onderdeel van de agenda aandacht besteed aan
het eind 2017 door de AK genomen besluit om de kosten voor het gebruik van de kerkgebouwen
bij uitvaarten en trouwerijen in rekening te gaan brengen.
De Algemene Kerkenraad hoopt zo veel mogelijk gemeenteleden uit onze drie wijkgemeenten te
mogen verwelkomen op deze vergadering. We hebben uw mening en uw ideeën nodig om in het
voorjaar van 2019 samen met het College van Kerkrentmeesters plannen te ontwikkelen m.b.t.
onze financiën en personeel, die we vervolgens in een PGA-B brede gemeentevergadering in mei
2019 aan u willen voorleggen.
Pieter Licht, scriba Algemene Kerkenraad

09/12
16/12
23/12
25/12
30/12

Collecteopbrengst december
€137,20 Zorg en hulpverlening
€ 99,05 Landelijk pastoraat
€106,65 Kerstgaven en attenties
€112,00 Eredienst & pastoraat
€140,00 Stoelenproject
€108,00 Vormings- & toerustingswerk
€213,95 Hulp aan Syrische kinderen
€147,40 Jeugd- & jongerenwerk
€132,00 Kledingbank
€129,50 Kerkenwerk in onze gemeente

agenda voor komende week
08/01
09/01
10/01
11/01

14.00
Pelgrimskerk
9.00
Goede Herder
20.00
Goede Herder
16.30
Pelgrimskerk

Bijbelstudie
ds. H.U. de Vries
oec. morgengebed
Het Woord spreekt
Kannen en kruiken

Pelgrimskerk website: www.pelgrimskerk.nu
predikant: dr. H.U. de Vries
telefoonnr: 686 91 41
telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9-10 uur
e-mail: predikant@pelgrimskerk.nu
Mededelingen of activiteiten voor de agenda gaarne
doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu
Wijkkas rekeningnummer: 660904
IBAN: NL58 INGB 0000 660904
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