ORDE VAN DIENST

Pelgrimskerk Amsterdam
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert
6 oktober 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 Eeuwige, ver weg, dicht bij. Gij die ons ziet voor wij u zoeken.
a Gij die op ons wacht voordat wij uitzien naar u.
o Wees ons nabij in dit uur waarin wij de weg van uw Zoon volgen
door naar zijn onderricht te luisteren.
a Zegen ons met het licht van uw ogen.
Amen.
introïtuspsalm 65: 1 en 2
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
1e schriftlezing: Genesis 4:17 – 26,
en Leviticus 19:17,18
lied: Dat duren zal (melodie lied 362)
1. Dat duren zal, zolang er leven is,
de hang naar kwaad, de zuigkracht van de zonde,
de diepe trechter van de duisternis
waar zelfs geen sprankje licht meer wordt gevonden –
dat aan dit noodlot geen ontkomen is:
wie heeft die droom ons op het hart gebonden?
2. Wie haalt ons uit dit lichaam van de dood?
Van goede wil, ten kwade opgeschreven,
beul ik mij af om liefde, taal en brood,
zoek witte plekken om mij prijs te geven,
vind enkel zwaarte, stenen in mijn schoot
- er moeten wenken zijn van ander leven.
2e schriftlezing: Lucas 17:1 - 10
lied: Acclamatie 339a
verkondiging
stilte
lied: 324 Wat vrolijk over u geschreven staat

GAVEN EN GEBEDEN
mededelingen
inzameling van de gaven:
- 1e collecte Stichting de Vrolijkheid
Elke dag vluchten kinderen voor geweld en onderdrukking. Soms belanden ze in
Nederlandse asielzoekerscentra. Daar wachten ze, met of zonder ouders, soms
jaren lang op de beslissing of ze mogen blijven. De Vrolijkheid is een netwerk
van kunstenaars, theatermakers, en musici die investeren in kinderen in
asielzoekerscentra. Ze helpen de kinderen hun ervaringen te verwerken door te
dansen, muziek te maken of te schilderen. Giften of donaties voor deze stichting
zijn welkom op rekeningnummer: IBAN NL47 TRIO 0338728139 t.n.v. Stichting
de Vrolijkheid te Amsterdam.
- 2e collecte Kerk en Israël: Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de
eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het

volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels
in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en
netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen
we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een
internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en
dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De
Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de
dialoog met joden.
* 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: 601 Licht dat ons aanstoot
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
============================================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
voorganger: drs. Renger Prent
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. P.J. Versteeg
diaken: dhr. R. Freijmuth
lector: mw. J.M. van Zanten
collectant: mw. C.B.C. van Zuilekom
Volgende week zondag gaat ds. D.H. Wolse om 10.30 uur voor.

Werelddiaconaat/Wereldwinkel
Volgende week zondag 13 oktober staat de Wereldwinkel weer met een mooie
collectie in de Ontmoeting. Na afloop van de dienst kunt u mooie cadeaus, koffie,
wijn etc. kopen. Vergeet niet uw portemonnee en/of pinpas mee te nemen.

agenda voor komende week
7/9
9/9
9/9
10/9
10/9
11/9

14.00
Goede Herder
9.00
Goede Herder
10.00
Kruiskerk
20.00
Kruiskerk
20.00
Goede Herder
16.30
Pelgrimskerk

Film: Pope Francis, a Man of His
Word
morgengebed
Christelijke meditatie
Gesprekskring van vrouwen
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
Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Buitenveldert
Wijkkas:NL58INGB0000660904
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake wijkkas
Pelgrimskerk

