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RK-Parochie de Goede Herder
en

protestantse gemeente Pelgrimskerk
In deze dienst zal van de Letse componist Peteris Vasks (*1946) het ‘Dona nobis
pacem’ ten gehore worden gebracht.

VOORBEREIDING
orgelspel
aansteken van de kaarsen
openingslied: DGH 70/Lb 25b (voorzang=koor)

votum en groet:
v
a
v
a
v

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
a Amen.
v Gezegend zij God,
a de Vader van onze Heer Jezus Christus.

kyrie: Lb 299e, in drie delen, steeds ingeleid door de voorganger en beantwoord
door koor (V) en gemeente (A):
v Heer, ontferm U.

v Christus, ontferm U.

v Heer, ontferm U over ons.

v Moge de Heer onze zonden vergeven en ons geleiden
tot het eeuwige leven.
a Amen.
a gloria (staande):

DIENST VAN HET WOORD
gebed van de zondag
lezing uit de profeten: Amos 6: 1a, 4-7
1 Wee u, zorgelozen in Sion,
zelfverzekerden op de berg van Samaria! […]
4 Zij liggen op ivoren bedden
en strekken zich uit op hun rustbanken;
zij eten de lammeren van de kudde
en de kalveren uit de stal op;
5 zij verzinnen liederen bij het getokkel van de harp
en denken dat hun instrument dat van David evenaart;
6 zij drinken wijn uit brede schalen
en zalven zich met de beste olie,
maar om de ondergang van Jozef treuren ze niet.
7 Daarom gaan nu zij als eersten in ballingschap,
en is het gedaan met de feesten van hen die daar lui liggen uitgestrekt.
lied: DGH 195: 3/Lvdk 366: 4

Gij zegt: wordt vrij
en komt tot Mij,
mijn juk is licht te dragen!
Maar ik ga uw woord voorbij
en ik pluk de dagen.
lezing uit de brieven: 1 Timoteüs 6: 10-16
10 De wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn
sommigen al van het geloof afgedwaald, en hebben zij zich gemarteld met
kwellingen zonder tal. 11 U echter, man van God, moet hier ver van blijven. Streef
naar gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid.
12 Vecht voor de goede zaak van het geloof, grijp het eeuwig leven, waartoe u
geroepen bent en waarover u de goede belijdenis hebt afgelegd, ten overstaan
van vele getuigen.
13 Ik vermaan u ten overstaan van God, die alles ten leven wekt, en van Christus
Jezus, die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd: 14 houd u stipt
en onberispelijk aan dit gebod tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus,

15 die God ons op de voorbestemde tijd zal laten aanschouwen. Hij is de
gelukzalige, de enige heerser, de koning der koningen en de Heer der heersers,
16 Hij alleen bezit de onsterfelijkheid en Hij woont in ontoegankelijk licht. Geen
mens heeft Hem gezien of is in staat om Hem te zien. Aan Hem de eer en de
eeuwige macht! Amen.
lied: DGH 195: 5/Lvdk 366: 6
Keer mij tot U,
opdat ik zie
uw land van melk en honing:
waar uw Vaders wil geschiedt
is mijn spijs, mijn woning!
lezing uit het evangelie: Lucas 16: 19-31 (staande)
19 Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke
dag uitbundig feestvierde. 20 Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm
en zat onder de zweren. 21 Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de
tafel van de rijke op de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan
zijn zweren. 22 Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de
schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven. 23 In het dodenrijk
sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus
in zijn schoot. 24 ‘Vader Abraham,’ riep hij, ‘heb medelijden met me; stuur
Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water en er mijn tong
mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.’ 25 Maar Abraham zei: ‘Kind,
vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht; nu
wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn. 26 Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie
een diepe kloof; al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het
niet kunnen; evenmin kan iemand van daar naar ons komen.’ 27 Maar de rijke
zei: ‘Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, 28 want ik
heb nog vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens
terechtkomen in dit oord van pijn.’ 29 Maar Abraham zei: ‘Ze hebben Mozes en
de Profeten; daar moeten ze naar luisteren.’ 30 Maar hij zei: ‘Nee, vader
Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen zij zich
bekeren.’ 31 Maar Abraham antwoordde: ‘Als ze niet naar Mozes en de Profeten
luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden
opstaat.’
beantwoord met:

homilie

stilte
geloofsbelijdenis (staande):
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
op de derde dag verrezen uit de doden,
opgevaren ten hemel,
zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
vergeving van de zonden,
wederopstanding van het lichaam
en het eeuwig leven.
Amen.

GEBEDEN
voorbeden, steeds besloten met:
a Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons!
koor: ‘Dona nobis pacem’ (1996), Peteris Vasks
tekst: Dona nobis pacem (Geef ons vrede).

MEDEDELINGEN EN INZAMELING GAVEN
mededelingen
collecte
1e collecte Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië (Kerk in Actie Werelddiaconaat)
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen
voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In
afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in
erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van
vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding
bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag voor Internationale
Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en
210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen
bieden.

Toelichting op de 2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
Ook deze zondag heeft u de liturgie mee kunnen beleven aan de hand van een
keurig verzorgde orde van dienst. Met een bijdrage aan de collecte van vandaag
draagt u onder andere bij aan het zorgen voor een goed verzorgd spoorboekje
tijdens de eredienst.

DE MAALTIJD VAN DE HEER
NODIGING
TAFELGEBED

aanhef:
v
a
v
a
v
a

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

lofprijzing, uitlopend op:

Heilig, hoog aanbeden, God, onze Vader,
Heer van de hemel, geprezen zij uw Naam.
Heiligen en eng’len treden tot U nader,
eren uw luister, loven U tezaam.
Heilig, wees gezegend, Koning der volken,
Gij die in den hoge op aardse zangen troont,
Vorst voor alle tijden, Gij gehuld in wolken,
heerlijke Naam die in ons midden woont!
gedachtenis, na de instellingswoorden beaamd met:
a Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat Hij komt.

aanroeping van de Geest
GEBED DES

HEREN

v Onze Vader, die in de hemel zijt,
a Uw naam worde geheiligd…
VREDEGROET

v De vrede van de Heer zij altijd met u.
a En met uw geest.
V Geef elkaar een teken van vrede.
LAM GODS
DGH 45

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER
DANKZEGGING

AFSLUITING
(gemeente gaat staan)
slotlied: DGH 332: 1 (koor), 2 (allen), 3 (koor) en 4 (allen)

2 Zingt voor het heilig, hemels brood
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood:
alleluia, alleluia.
3 Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in oris hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint:
alleluia, alleluia.
4 Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat:
alleluia, alleluia
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
-------------------------------------------------------------------------------------U wordt van harte uitgenodigd
om na de viering in de ontmoetingsruimte
samen nog even van gedachten te
wisselen onder het genot van
een kopje koffie of thee.

voorgangers: pastor M. Schneeberger en ds. H.U. de Vries
organist: mw. Susanna Veerman
ouderling: mw. L. Meyer
diaken: mw. A.G. Visser
collectant: mw. C.B.C. van Zuilekom

m.m.v. vocaal ensemble Linguae atque Cordis o.l.v. dhr. Bert ‘t Hart

agenda voor komende week
2/10
2/10
2/10
2/10
4/10

9.00
Goede Herder
10.00
Kruiskerk

oec. morgengebed
Christelijke meditatie

14.00

Bezoek Alledagkerk en Bijbels Museum

20.00
Paaskerk
16.30
18.00
Pelgrimskerk

Boekbespreking: Waar ik je zoek. Olv ds
Pieterse
Kannen en kruiken
Kostje gekocht

Christelijke meditatie
Stil worden rondom een gekozen woord uit de christelijke traditie, dat is de kern
van deze cursus christelijke meditatie. Door dat woord te herhalen ontstaat
verstilling en verdieping en leer je jezelf beter kennen en je gedachten los te
laten. Iedere bijeenkomst begint met een korte inleiding op de meditatie en na
de meditatie van ongeveer een half uur volgt een nagesprek. Ervaring is niet
vereist.
Datum elke woensdag vanaf 4 september. Inloop kan op elk moment.
Tijd 10.00 – 11.30 uur
Leiding Nico Sjerps, 06 – 21 254 699 en opgave nsjerps@ziggo.nl
Bezoek Alledagkerk en Bijbels Museum
We wonen een viering bij in de Alledagkerk aan het Begijnhof. Na de dienst van
een half uur eten we een – zelf meegenomen – broodje voor in de kerk. Daarna
lopen we in een kwartier naar het Bijbels Museum voor de tentoonstelling: Dit is
mijn verhaal. Jonge christenen over Geloof, Hoop en Inspiratie. Verzamelen:
11.30 uur infobalie Station Zuid en reizen met metro 52 naar Rokin/Spui. Daarna
weer een kwartiertje teruglopen met de metro. Opgeven bij Wil of Janny.
Woensdag 2 oktober, verzamelen: 11.30 uur.
Leeskring: Waar ik je zoek
Woensdag 2 oktober start de leeskring Waar ik je zoek. Afgelopen jaar verscheen
het tweede boek van Werner Pieterse: Waar ik je zoek. Verhalen van zwervers,
koningen, moeder en kind. De grootste Bijbelverhalen met beelden en korte
toelichtingen staan hierin verteld. Het boek wordt 'langzaam’ gelezen in drie
avonden met volop ruimte voor vragen en gesprek over vooraf gelezen
passages.
Deze activiteit uit het ‘bovenwijkse’ programma Leren en bezinnen in lezingen en
kringen is voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert en alle andere belangstellenden. Weet u welkom op woensdag 2,
16 en 30 oktober, 20.00 - 21.30 uur in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark
1.
Op 2 oktober wordt hoofdstuk 1 en 2 en het nawoord besproken.
Meer informatie bij ds. Werner Pieterse, dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl

Bezielde taal voor de betrokken lezer
Leest u graag? Wist u dat samen lezen nog leuker is? Op donderdag 17 oktober
start de kring literatuur om 15.00 uur in de Paaskerk. Besproken wordt de
roman Het vloekhout van Johan de Boose. Het is de bedoeling dat u deze roman
vooraf heeft gelezen. Leiding Gert Jan de Bruin, 020 - 645 06 16
dsdebruin@paaskerk-amstelveen.nl.

