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OPGANG 

orgelspel 
aansteken van de kaarsen  

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: Hoor ons aan, eeuwige God 
a:  hoor naar ons bidden,  
o:  Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, 
a:  blijf ons niet verborgen. 
o:  Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 
a:  Gij, Heer, vergeef ons. 
o:  Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 
a: geef ons genade. 
o:  Breng ons in het reine met U en met elkaar. 
a:  Zegen ons met vrede  
 en laat lichten Uw aangezicht. Amen. 



introïtus: Lied 139 : 1, 2 en 14 

groet 
v De Heer zij met u. 
a ook met u zij de Heer. 

inleiding op het kyrië 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: 299 e 
     (I=mensen bij het orgel; II=allen; gloria staande) 

TEKST EN UITLEG 

gebed van de zondag 
 
lezing uit de profeten: Zacharia 12 : 10 - 14 

lied 838 : 1 en 2 

lezing uit de brieven: Jakobus 1 : 19 - 27 

lied 345 : 1 en 2 

lezing uit het evangelie: Marcus 8 : 27 - 9 : 1 

lied 991 : 1 t/m 4 

verkondiging 



stilte 
 
lied 991 : 5 t/m 8 

mededelingen 

GEBEDEN 

dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 
v Zo bidden wij samen: 
a: 

 
stil gebed  
Onze Vader 

ZENDING EN ZEGEN 
 
lied 834  

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 



orgelspel 

collecte 

Bij de uitgang staan twee mandjes waarin u uw 
collectebijdragen kunt deponeren. Hartelijk dank!  

collecte voor de Diaconie: Kerk in Actie: Ghana – een 
sterke kerk op een kwetsbare plek 
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de 
hoofdstad Accra, in de hoop 
daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen 
uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het 
noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen 
dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak 
leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert 
de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze 

voorgangers op. 

Of u kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Ghana. 

collecte voor de Kerk: Vormings-en  
toerustingswerk in onze gemeente 
Hoewel het spannend blijft wat voor mogelijkheden er dit 
najaar in groepsverband mogelijk zijn, hebben de predikanten 
en kerkelijk werkers weer een inspirerend aanbod ‘Leren en 
bezinnen’ voor u samengesteld. Een afwisselend programma 
voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen 
en Buitenveldert. 



 
Of u kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. leren. 

voorganger  ds. A. Sneep 
organist  dhr. B. ‘t Hart 
ouderling  dhr. G. Oud 
diaken   mw. A.G. Visser 
lector   mw. J.M. van Zanten 
collectant  mw. H.M. Zweers 

Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries  
om 10.30 uur voor. 

agenda: 
woe 8/9 9.00 Goede Herder morgengebed 
vrij 17/9 19.30 Goede Herder ‘Concerta Dominica’ 
Tony Rous (viool), Suzan Rous (altviool) en Martin Bungeroth 
(violoncel) spelen o.a. werken  van Mozart, Schubert en 
Beethoven. Bij de uitgang een collecte. 
 
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


