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In de dienst van deze zondag staan we stil bij de doop van Jezus. Ook nemen we
afscheid van twee van onze ambtsdragers en worden enkele andere ambtsdragers
voor een nieuwe periode in hun ambt bevestigd.
I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar is het samen zingen in de dienst niet
toegestaan. De solist zal de afgedrukte liedteksten zingen. U wordt dringend
verzocht niet mee te zingen. U kunt wel zingen in uw hart of zachtjes
meeneuriën. Een goede dienst toegewenst!

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.
Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
a.
Neem ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.
(...gebedsstilte...)

o.
a.

Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn,
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.

introïtus (solozang): psalm 66: 1 en 5
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.
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 zijn ontferming aanroepen,
en laat ons zijn Naam prijzen,
a. want zijn barmhartigheid redt van de dood.
gebed om ontferming
kyrie (solozang): lied 301k
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.
gloria (solozang): lied 654: 4, 5 en 6
Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, –
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge, –
Gij herder die ’t verlorene zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.
Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

TEKST EN UITLEG
zondagsgebed
lezing uit de profeten: Jesaja 42:1-7
solozang: lied 459: 1 t/m 4
Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer, en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.
Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.
Hij is geen schreeuwer in de straat,
geen holle klank, geen potentaat,
de roep van zijn verlossend woord
wordt in het verste land gehoord.
Een riet dat buigt in weer en wind,
zo is mijn knecht, een mensenkind;
wat is geknakt, verbreekt hij niet,
zijn adem heelt gelijk een lied.
lezing uit de brieven: Galaten 4:4-7 (naar NBG ’51)
4 Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden,
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen die onder de wet waren,
vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.
6 En, dat u zonen bent – God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze
harten, die roept: ‘Abba, Vader!’ 7 U bent dus niet meer slaaf, maar zoon; indien
u zoon bent, dan bent u ook erfgenaam, door God.

lezing uit het evangelie: Marcus 1:9-13
solozang: lied 524: 2, 3 en 5
Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.
Dit is uw glorieuze ondergang;
de niet te peilen afgrond van uw liefde
houdt alle dreiging van de waterdiepte,
het monster van de oervloed in bedwang.
Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
in ons gedompeld, één van ons geworden,
Gij roept de hele schepping tot de orde
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.
verkondiging
solozang: lied 517: 1, 2 en 3
Christus, uit God geboren
vóór alle eeuwigheid,
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren
te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt.
Gij, als een mens geboren,
vervult voor ons de tijd.
Nooit gaan wij meer verloren
voor God in eeuwigheid.
De dood mag niets meer hopen.
Nu zich de hemel opent,
toont Gij ons Gods beleid.
U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
afscheid van aftredende ambtsdragers
bevestiging van ambtsdragers die hun dienst voortzetten

solozang: lied 361: 1, 2 en 5
Er heeft een stem gesproken,
de Heer was daar!
Antwoord Hem vastbesloten,
sta voor Hem klaar!
Behoud het woord, de gaven,
met wakk’re zin;
volhard uw taak te dragen
en leef daarin!
Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.

GEBEDEN
mededelingen
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden:
a.
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk.
stil gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
slotlied (solozang): lied 415: 1 en 2
Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
wegzending en zegen, beantwoord met de gesproken woorden:
a. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw collectebijdragen kunt
deponeren. Hartelijk dank!

Wacht voor het verlaten van de kerkzaal a.u.b. op de ouderling van
dienst, die aangeven zal welke rij aan de beurt is om weg te gaan.
Houd bij het naar buiten gaan voldoende onderlinge afstand!
-----------------------------------------------------------------------------------------voorganger: ds. H.U. de Vries
ouderling: mw. S. Langbroek
diaken: dhr. D. Westra
organist/pianist/solist: dhr. B. ’t Hart
lector: mw. S. Langbroek
Volgende week zondag gaat dhr. Chr. Koldewijn om 10.30 uur voor.
Toelichting op de 1e collecte Voedselbank Amstelveen
De Voedselbank verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners die om
financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening
kunnen voorzien. De 40 vrijwilligers spannen zich hiervoor belangeloos in. Op dit
moment verzorgt de Voedselbank voor circa 125 huishoudens ( 370 personen)
een voedselpakket. De Voedselbank streeft ernaar om een gezond en gevarieerd
voedselpakket te verstrekken.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. voedselbank.
Toelichting op de 2e collecte Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze
wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk, zieken, onze
website en de liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk /
Paaskerk / Pelgrimskerk.
Bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst
Actie Kerkbalans 2021 start 17 januari
Wat betekent de kerk voor u, voor jou?
De antwoorden kunnen heel verschillend zijn: een plek van ontmoeting met God
en mensen, van bezinning en rust, van aandacht voor de naasten dichtbij en ver
weg, van vragen stellen. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk is voor
iedereen!
Wat de kerk financieel voor u van waarde is kunt u laten blijken tijdens de Actie
Kerkbalans. Volgende week, zondag 17 januari, start Actie Kerkbalans 2021.
Deze geldwervingsactie wordt dit jaar niet door vrijwilligers bezorgd maar door
de postbode. Houdt uw brievenbus vanaf 17 januari goed in de gaten!

Collecte opbrengst december 2020
Diaconie
6/12
€ 77,50
13/12
€ 75,00
20/12
€ 146,20
24 en 25/12 € 264,50
27/12
€ 50,45

Kerk
€ 93,05
€ 60,20
€ 84,40
€ 101.80
€ 56,70

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
doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu
Wijkdiaconie: NL44 INGB 000 2816593 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Buitenveldert
Wijkkas: NL58 INGB 0000 660904
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake
wijkkas Pelgrimskerk

