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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 U, Bron van ware rijkdom,
u moeten wij zegenen
met het lied op onze lippen
om het ruisen van rivieren
en het wuiven van de bomen,
om al de goede vruchten
in geuren en kleuren.
a Amen
openingspsalm 34 (cantorij)
groet
v De Heere, de Eeuwige 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.
kyriegebed
Kyrië en Gloria: 299e

I=kerkgangers bij het orgel, II=allen, gloria staande

TEKST EN UITLEG
gebed van de zondag
lezing uit het eerste testament: 2 Koningen 5: 14-17
lied “Eén is de Heer, de God der goden” 310: 1, 2, 3, 4, 5
lezing uit het tweede testament: 2 Timotheus 2:8-15
als opmaat naar het evangelie “Alleluia! Hearts to heaven” (W.K. Stanton)
Cantorij
lezing van het evangelie: Lucas 17: 11-19
lied “Halleluja” (Maurice Pirenne) Cantorij en gemeente
verkondiging
orgelspel
lied “Neem mij aan zoals ik ben” 833 (Engels en Nederlands)

GAVEN EN GEBEDEN
mededelingen
collecte met orgelspel en Cantorij “Christ is the world’s true light” (W.K. Stanton)
- 1e collecte Kerk in Actie – Wereldvoedseldag Bende jongeren opgeleid tot kok
in Colombia.
In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex
restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en
leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren
uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede
kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op.
Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de
criminaliteit verzeild te raken!
- 2e collecte Jeugd- & jongerenwerk in onze gemeente
Vandaag vragen wij u aandacht voor de kinderkerk, kindernevendienst,
tienerdienst en 12+dienst. Met allerlei materialen en activiteiten worden kinderen
en jongeren geholpen bij het ontdekken van de waarde van het geloof in hun
leven. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd ter
ondersteuning en ontwikkeling van deze activiteiten tijdens de zondagse
vieringen. Draagt u hieraan bij?

* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst.
dankgebed en voorbeden
acclamatie: “Heer onze heer wij bidden U verhoor ons”
stil gebed
Onze Vader
Gedicht “Herboren” (Gerrit Achterberg)
Ik ben geheel terug gekeerd
Mijn lijf is nergens bezig
Ik ben een open morgen
Zoo lig ik bij het klokgetik
koel in ’t heelal
Zoals een leven, pasgeboren,
uitligt. Alleen het uur
deelt bloed en adem mede aan het staren
naar ogen, die nog sterren waren
in een vorig uur

ZENDING EN ZEGEN
slotlied: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht” 834
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
===============================================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
Volgende week zondag gaat ds. S.H. Lanser om 10.30 uur voor.
voorganger: ds. D.H. Wolse
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: dhr. A. Lodder
diaken: dhr. J.P. Haalebos
lector: mw. Y. v.d. Veeken
collectant: mw. H.M. Zweers
mmv de Cantorij olv B. ’t Hart
Opbrengst bloemenbusje september € 68,00

1/9
8/9
15/9
22/9
29/9

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

154,50 Stichting Edukans
99,50 Landelijk Missionair werk
142,85 Stichting Derde Wereldhulp
97,65 Landelijk jeugd-& jongerenwerk
149,75 Stichting De Regenboog
142,40 Kerken in Midden-Oosten
146,25 Landelijk Vredeswerk
108,15 Wijkwerk
269,70 Eenzame ouderen in Moldavië
219,70 Eredienst & pastoraat.

De wereldwinkel
Vandaag staat de wereldwinkel in de Ontmoeting
met mooie cadeautjes, kaarten, koffie, wijn, etc.
Graag uw aandacht hiervoor. U kunt zowel contant als met de pinpas betalen.
agenda voor komende week
14/10
16/10
16/10
16/10
17/10
18/10

20.00
Kruiskerk
9.00
Goede Herder
10.00
Kruiskerk
20.00
Paaskerk
15.00
Paaskerk
16.30
Pelgrimskerk

Meditatief Bijbellezen
morgengebed
Christelijke meditatie
Waar ik je zoek
Bezielde taal voor de
betrokken lezer
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
Wijkkas rekeningnummer: 660904
IBAN: NL58 INGB 0000 660904
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
inzake wijkkas Pelgrimskerk

