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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 Gij hebt ons geplant, o God,
in het licht van uw ogen leven en gedijen wij.
a Zie dan naar ons om
en omgeef ons met uw waarheid,
opdat wij elkaar recht doen.
o Maak ons welgezind en genadig,
opdat ook over ons de hemel zich opent.
a Voeg ons aaneen tot het huis
waarin uw Geest kan wonen
en mensen thuis raken.
Amen.
introïtus psalm 43: 1 en 3
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
kyrie en gloria: lied 299e (I=kerkgangers bij het orgel, II=allen, gloria staande)

TEKST EN UITLEG
gebed van de zondag
lezing Genesis 32: 23-32
lied psalm 121
lezing Lucas 18: 1-8
lied 1008
verkondiging
stilte
lied 756

GEBEDEN EN GAVEN
mededelingen
inzameling van de gaven:
1e collecte Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt
het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in
contact met een diaken die kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze
worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere
mogelijkheden zijn. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen
te nemen.
2e collecte Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze
wijkkas. De bestemming is onder andere voor: onze website, de liturgieën,
zomer/ winterprogramma, vergaderkosten, etc. Mogen wij u alvast heel hartelijk
danken voor uw gift?
* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst.
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met:
v Zo bidden wij samen:
a:

stil gebed,

DE MAALTIJD VAN DE HEER
NODIGING
TAFELGEBED

aanhef:
v De Heer zij met u.
a En met uw geest.
v Verheft uw harten.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.
lofprijzing, uitlopend op:

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
HEREN
v Onze Vader, die in de hemel zijt,
a uw naam worde geheiligd…
GEBED DES

VREDEGROET

v De vrede van de Heer zij altijd met u.
a En met uw geest.

v Geeft elkaar een teken van vrede.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER
DANKZEGGING

ZENDING EN ZEGEN
slotlied 146c: 3, 5 en 6
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
===============================================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
voorganger: ds. S.H. Lanser
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. P.J. Versteeg
diaken: mw. A.G. Visser
lector: mw. J.A. Schuijt
collectant: mw. M.J.C. Hellema

Volgende week zondag gedenken wij de overledenen in de cantatedienst.
Ds. S.H. Lanser gaat om 10.30 uur voor.
Er zijn weer brieven te koop voor de “Aktie vrijheidsbrief” van Amnesty
International.

Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs
Matteüs vertelt het goede nieuws over Jezus met een eigen, joods geluid. Je zou
hem een Schriftgeleerde kunnen noemen die Jezus als Messias ging erkennen. Er
staan scherpe polemieken in dit evangelie, waarin de auteur naar voren brengt
dat Jezus de vervulling is van wet en profeten. We starten dit seizoen bij
hoofdstuk 20. Deze activiteit uit het ‘bovenwijkse’ programma Leren en bezinnen
in lezingen en kringen is voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert en alle andere belangstellenden. Weet u welkom op
woensdag 23 oktober, 4 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 8 april en 29
april van 14.30 uur tot 16.00 uur in de Kruiskerk, van der Veerlaan 30a. Meer
informatie bij ds. Sieb Lanser, 020 - 453 45 40, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
Groninger kerkdienst
Op zondag 27 oktober 2019 wordt voor de 13e keer een Grunneger Dainst,
Groninger kerkdienst, in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam gehouden. Het
thema is ‘Leufstoe t’ (Geloof jij het?). Centraal staat het verhaal van de genezing
van de verlamde. Jezus zegt: ‘Sta op en loop’. Het gaat over keuzen maken,
opstaan, het verschil tussen zeggen en doen en kijken of meedoen. Voorganger
is dominee Harry Donga. De liturgie is in het Gronings. Maar niet-Groningers
zullen zich ook prima thuis voelen.
Robots of engelen, het zijn net mensen!
Robots en artificiële intelligenties, ze komen er aan, ze zijn er al. De
robotisering zal het aanschijn van de aarde dramatisch veranderen. Soms zijn
we enthousiast, vaker een beetje angstig. Wat hier helpt is een flinke portie
moderne angiologie, de middeleeuwse leer over de engelen. Robots en engelen
lijken als twee druppels water op ons, maar verschillen ook van ons in een paar
kleine opzichten: vrijheid, creativiteit, taal, sterfelijkheid, moraliteit...
Op maandag 4 november, 20.00 uur neemt de bekende r.-k.-cultuurtheoloog
Frank G. Bosman, van de Tilburg University, de deelnemers mee naar de
wondere wereld van robots en engelen. Hij doet dit aan de hand van twee
voorbeelden: The Talos Principle en The Turing Test, twee populaire videogames.
Iedereen is van harte welkom in de Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560,
Amsterdam-Buitenveldert. Gratis toegang. Kijk voor meer informatie op
www.pelgrimskerk.nu.

agenda voor komende week
21/10
23/10
23/10
23/10
25/10
27/10

14.00
Goede Herder
9.00
Goede Herder
10.00
Kruiskerk
14.30
Kruiskerk
16.30
Pelgrimskerk
10.30
Oude Lutherse
Kerk

Film: The good lie
morgengebed
Christelijke meditatie
Bijbelkring over het Evangelie volgens
Matteüs
Kannen en kruiken
Groninger kerkdienst

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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