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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
o Niet om te oordelen zijt gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn met
heel dat zondige verleden van de wereld.
Gij toch zijt groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde, tot in eeuwigheid.
a Amen
introïtuslied: 216
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, gloria staande

TEKST EN UITLEG
gebed
lezing Deuteronomium 6: 4-8
lied 320: 1, 2
lezing Lucas 10: 25-37
lied 320: 3, 4, 5
uitleg en verkondiging
stilte
lied 316

GAVEN EN GEBEDEN
mededelingen
inzameling van de gaven:
1ste collecte Stichting De Regenboog
De overheid besteedt minder geld aan sociale doelen en vraagt meer
maatschappelijke inzet van burgers. Ook van kwetsbare mensen die al moeite
genoeg hebben het eigen hoofd boven water te houden. De kosten van alledag
stijgen en mensen moeten meer werken om rond te komen. Stichting De
Regenboog motiveert en mobiliseert mensen om zich in te zetten voor een
kwetsbare stadsgenoot. Helpt u mee?
2e collecte Versterk de kerk in het Midden-Oosten
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten zijn er sprankjes hoop.
Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar
huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige
gebieden. Daar aangekomen, treffen zij echter een enorme verwoesting aan.
Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen
en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen,
leningen om een eigen bedrijf te beginnen en bieden traumaverwerking. Met uw
gift ondersteunt u deze hulpverlening.
* 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 315
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
==================================================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
voorganger: ds. R.M. Witteveen
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. P.J. Versteeg
diaken: dhr. D. Westra
lector: mw. J.A. Schuijt
collectant: dhr. H. Stok
Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries om 10.30 uur voor.
Er zijn weer brieven te koop voor de “Aktie vrijheidsbrief” van Amnesty
International.
Film: Tomorrow
Onze planeet wordt bedreigd: natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, de
temperatuur stijgt en de bevolking groeit. Onze ecosystemen kunnen het tempo
waarin dit allemaal gebeurt niet meer aan. Op zoek naar oplossingen voor dit
probleem reizen Mélanie Laurent en Cyril Dion met hun team naar tien landen.
Ze ontmoeten pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en educatie
opnieuw proberen uit te vinden om de wereld leefbaarder te maken.

agenda voor komende week
16/9
17/9
18/9
20/9

14.00
Goede Herder
10.00
Goede Herder
9.00
Goede Herder
16.30
Pelgrimskerk

Film: Tomorrow
Vieringen door de week
morgengebed
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
Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Buitenveldert
Wijkkas:NL58INGB0000660904
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake wijkkas
Pelgrimskerk

