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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 naar Psalm 25
zingen: 535c
o Naar U, Levende, klimt onze ziel.
U vertrouwen wij: dat Gij zijt.
a U verlangen wij ooit te zien.
Door de nacht heen zien uw ogen ons.
o Van onze ellende keer U niet af.
Ons vertrouwen beschaam het niet.
a Op U wachtten wij levenslang.
Elke dag weer zoeken onze ogen U
o Laat je nu vinden: Liefde.
zingen: 535c
introïtus: 25a
groet
v De Heer zij met u.
a Ook met u zij de Heer.
inleiding op het kyrie
v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
a want zijn barmhartigheid redt van de dood.
lied 281: 1, 3, 4, 5, 6 en 10

TEKST EN UITLEG
gebed
lezing: Exodus 3: 13 - 17
1 Koningen 19: 8 - 13
lied 540: 1 t/m 6
lezing: Lucas 9: 28 - 36
lied 540: 7 t/m 10
verkondiging
lied 608

GAVEN EN GEBEDEN
mededelingen
inzameling van de gaven
- 1e collecte: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote
uitdagingen. Via organisaties als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele
vrijwilligers, begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst
zonder criminaliteit.
- 2e collecte Wijkwerk
Deze collecte 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 Komen ooit voeten (melodie lied 868)
1. Komen ooit voeten gevleugeld
mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde
de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
2. Dan zal ik huilen en lachen
en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden
en huivrend ontwaken
Maar niemand vlucht
nergens alarm in de lucht
overal vrede geschapen.
3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden,
zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand?
Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan vrede de weg voor mijn voeten.
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
===========================================
Er zijn weer brieven te koop voor de “Aktie vrijheidsbrief” van Amnesty
International.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries
om 10.30 voor.
voorganger: drs. Renger Prent
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: dhr. A. Lodder

diaken: dhr. R. Freijmuth
lector: mw. Y. v.d. Veeken
collectant: dhr. J. Lolkema
Vooraankondiging SAM’s kledingactie
Op zaterdag 13 april a.s. tussen 9.30 en 12.00 uur nemen we graag uw oude
maar nog draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel in ontvangst. Graag
aanleveren in gesloten zakken of dozen bij Paaskerk, Kruiskerk of Pelgrimskerk.
Ook brillen zijn welkom (apart afgeven). De opbrengst is bestemd voor noodhulp
en wederopbouw in Sulawesi, Indonesië, na verwoestende natuurrampen in
2018. Voor meer informatie: Mareke Kniep, tel. 6435765, p.v.dongen@online.nl
Film: Maria Magdalena
Het verhaal speelt zich af in Het Heilige Land in de eerste eeuw. Een jonge vrouw
laat haar vissersdorpje en familie achter zich en sluit zich aan bij een radicaal
nieuwe sociale beweging. Aan het hoofd staat Jezus van Nazareth die
veranderingen belooft in de wereld. Maria Magdalena is op zoek naar een nieuwe
manier van leven en naar een authenticiteit die haar ontzegd wordt door de
starre hiërarchieën. Naarmate de bekendheid van de groep groeit en steeds
meer mensen zich aangetrokken voelen tot de boodschap van Jezus, zal Maria’s
spirituele reis haar naar Jeruzalem brengen. Daar wordt ze met de realiteit van
het lot van Jezus geconfronteerd en moet ze er haar eigen plaats vinden.
agenda voor komende week
18/03
20/03
22/03
23/03

14.00
Goede Herder
9.00
Goede Herder
16.30
Pelgrimskerk
15.00
Pelgrimskerk

Film: Maria Magdalena
oec. morgengebed
Kannen en kruiken
25 jarig jubileum Vocaal ensemble
Linguae atque Cordis

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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