Orde van dienst

Pelgrimskerk Amsterdam
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert
17 februari 2019

OPGANG
orgelspel
aansteken van de kaarsen
stilte
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 Verborgen God,
a en tóch ónze God:
o een naam ons genoemd,
een stem die ons roept,
een hand die ons leidt, een Bondgenoot.
a Wij wachten op U,
omdat wij U vertrouwen
ondanks alles, ondanks onszelf,
o om de verhalen, om Jezus uw Zoon,
om uw Geest in ons midden.
a Amen.
introïtus: psalm 138: 1 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.

gebed
kyrië en gloria: 299e
I=kerkgangers bij het orgel, II=allen; bij het gloria gaan we staan

TEKST EN UITLEG
gebed van de zondag
inleiding op het boek Ester
lied: ‘God, Gij zijt niet te rijmen met het lot’
(tekst: W. Barnard; melodie lied 556)
1. God, Gij zijt niet te rijmen met het lot!
Achter al wat geschiedt, blijft Gij verscholen.
Al wat geschiedt: Gij hebt het niet bevolen.
Leven is wat Gij wilt en niet de dood.
2. Niemand kan mij vertellen hoe Gij heet.
En toch, uw Naam gebeurt en is geboren…
Ik vind U in de doolhof, niet tevoren,
maar achteraf. Daarom: wie weet, wie weet…
3. Want ook de twijfel kan U heilig zijn
en schroom verhindert ons U uit te spreken.
Wij lezen uw verhaal: uw taal en teken
zal door de nacht heen ons geleide zijn.
lezing Ester 3: 1-2, 5-12a, 13
lied: psalm 140: 1, 3, 4 en 5
lezing Ester 4: 1, 5-16; 5: 1
lied 500: 1 en 4
verkondiging
stilte
lied: 738

GAVEN EN GEBEDEN
mededelingen
inzameling van de gaven
- 1e collecte: Kerk in Actie: Droogte in Ethiopië

Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest
kwetsbare groepen, zoals: herders en boeren, kinderen, (zwangere) vrouwen en
ouderen. Met bijvoorbeeld: voedselpakketten, herstel van waterputten, nieuw
vee, landbouwgereedschap en voorlichting over hygiëne en water. Helpt u mee?
- 2e collecte Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze
wijkkas. De bestemming is onder andere voor: onze website, de liturgieën,
vergaderkosten, etc. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.
* 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: 912: 1, 2, 4 en 6
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
================================================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
Er zijn weer brieven te koop voor de “Aktie vrijheidsbrief” van Amnesty
International.
Volgende week zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Ds. H.U. de Vries gaat
om 10.30 voor.

voorganger: ds. S.H. Lanser
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. L. Meyer
diaken: dhr. D. Westra
lector: mw. P.J. Versteeg
collectant: dhr. J. Lolkema
Wereldgebedsdag
Op vrijdag 1 maart is om 15.00 uur een viering van Wereldgebedsdag in de
Pelgrimskerk. De viering is voorbereid door mensen uit De Goede Herder en de
Pelgrimskerk. Ook zal de Wereldwinkel aanwezig zijn
Een Jood, geraakt door Jezus
In vier avonden verdiepen we ons in de apostel Paulus, zijn leven en zijn
opvattingen. Hij is een kernfiguur in het Nieuwe Testament, schrijver van
verschillende (moeilijke) brieven. De laatste jaren is een nieuwe kijk op Paulus
ontstaan, die de nadruk legt op zijn Jood-zijn.
Donderdag 21 februari, 14 maart, 4 april en 25 april. Steeds van 20.00 tot 22.00
uur. Leiding: ds. Marianne Bogaard en ds. Sieb Lanser
agenda voor komende week
19/02
20/02
21/02
22/02

14.00
Pelgrimskerk
9.00
Goede Herder
20.00
Pelgrimskerk
16.30
Pelgrimskerk

Bijbelstudie
Ds. H.U. de Vries
oec. morgengebed
Bijbelstudie Een Jood,
geraakt door jezus
Kannen en kruiken
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