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Opgang 
 

orgelspel 
ontsteken van de kaarsen 
stilte 

 
bemoediging 

 o.  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
 a.  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

drempelgebed: 
  o. Almachtige God, 

voor U liggen alle harten open, 
alle verlangens zijn U bekend 
en geen geheim is voor U verborgen. 

Zuiver de overleggingen van ons hart 
door de ingeving van uw heilige Geest, 

zodat wij U van harte liefhebben 
en grootmaken uw heilige Naam. 

  a.  Amen. 

 
introïtus: psalm 23:1, 2 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 en laat 

ons zijn 
  Naam prijzen, 
 a.  want zijn barmhartigheid redt van de dood. 

 
kyrie en gloria: lied 299e 

(I=voorganger, II=allen; gloria staande)  



TEKST EN UITLEG 
 

gebed van de zondag 
lezing uit de thora: Deuteronomium 12:1-7 (naar NBG 
’51) 

 
1 Dit zijn de inzettingen en de verordeningen die u 

nauwlettend zult onderhouden in het land dat de HEER, 
de God van uw vaderen, u gegeven heeft om het te 
bezitten, zolang u op de aardbodem leeft. 

2 U zult alle plaatsen volkomen vernietigen waar de 
volken wier gebied u in bezit neemt, hun goden 

gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en 
onder elke groene boom. 3 U zult hun altaren 
afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun 

gewijde palen met vuur verbranden, de gesneden 
beelden van hun goden omhouwen en hun naam van 

die plaats doen verdwijnen.  
4 U zult niet evenzo doen tegenover de HEER, uw God. 
5 Maar de plaats die de HEER, uw God, uit het gebied 

van al uw stammen verkiezen zal om daar zijn naam 
te vestigen, om daar te wonen, die zult u zoeken en 

daarheen zult u gaan. 6 Daarheen zult u brengen uw 
brandoffers en slachtoffers, uw tienden en uw 
wijgeschenken, uw gelofteoffers en uw vrijwillige 

offers, de eerstgeborenen van uw runderen en van uw 
kleinvee. 7 Daar zult u eten voor het aangezicht van 

de HEER, uw God, en u verheugen, u en uw 
huisgezinnen, over alles wat u ondernomen hebt, 

waarin de HEER, uw God, u gezegend heeft. 
 
lied: psalm 115:2 en 3 

lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 10:14-22 (eigen 
vertaling) 

 



14 Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de 

afgodendienst! 15 Als tot verstandige mensen spreek 
ik: beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. 16 De drinkbeker 

der lofzegging, waarover wij de lofzegging uitspreken, 
is hij niet een gemeenschap met het bloed van 

Christus? Het brood dat wij breken, is het niet een 
gemeenschap met het lichaam van Christus? 17 
Omdat het één brood is, zijn wij, die velen zijn, één 

lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. 
18 Let op het Israël naar het vlees: zijn niet zij die de 

offers eten, mensen die gemeenschap hebben met het 
offeraltaar? 19 Wat ik daarmee zeg? Dat een 
afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? 20 Nee, 

maar dat zij, wat ze offeren, aan de boze geesten en 
niet aan God offeren, en ik wil niet dat u mensen wordt 

die gemeenschap hebben met de boze geesten. 21 U 
kunt niet de drinkbeker van de Heer drinken én de 
drinkbeker van de boze geesten, u kunt niet deel 

hebben aan de tafel van de Heer én de tafel van de 
boze geesten. 22 Of willen wij de Heer tot naijver 

prikkelen? We zijn toch niet sterker dan Hij? 

lied: psalm 115:4 

lezing uit het evangelie: Johannes 15:1-5 (naar NBG 

’51) 
 

1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 
landman. 2 Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, 
neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit 

Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U bent al rein 
vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb; blijf in 

Mij, zoals Ik in u. 4 Evenals de rank geen vrucht kan 
dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo 
ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de wijnstok, 

u de ranken. Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt 
veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 



 

beantwoord met lied 339f, eerste maal gezongen door 
de 

  cantor, tweede maal door allen 
verkondiging 

stilte 
lied 376:1, 2 en 5 
 

Gebeden  
mededelingen 

dankgebed 
voorbeden, steeds besloten met: 

 voorg.Zo bidden wij samen: 
 allen:  

 
stil gebed, afgesloten met de woorden: 
v.   U, die blijkens de kracht die in ons werkt 

 bij machte bent oneindig veel meer te doen dan wij 

bidden 
 of beseffen, 

 U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Jezus 
Christus, 
 tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot 

eeuwigheid. 
a.   Amen. 

 

  



DE MAALTIJD VAN DE HEER 

NODIGING 
TAFELGEBED 

aanhef : 
v.   De Heer zij met u. 

a.   En met uw geest. 
v.   Verhef 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: 

 
Heilig, hoog aanbeden, God, onze Vader, 
Heer van de hemel, geprezen zij uw Naam. 

Heiligen en eng’len treden tot U nader, 
eren uw luister, loven U tezaam. 

Heilig, wees gezegend, Koning der volken, 

Gij die in den hoge op aardse zangen troont, 
Vorst voor alle tijden, Gij gehuld in wolken, 

heerlijke Naam die in ons midden woont! 

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 

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

VREDEGROET 

 v.   De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 a.   En met uw geest. 
 v.   Geef elkaar een teken van vrede. 

LAM GODS 

lied 377:1, 4 en 5 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER 

DANKZEGGING 

ZENDING EN ZEGEN 

slotlied: lied 653:1, 5 en 7 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

 
 
orgelspel  



Toelichting op de 1e collecte - Stichting Anna 

Poot 

De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral in 
Afrika- laat nog veel te wensen over. Nog steeds is er 

een tekort aan geschoolde artsen, verpleegkundigen, 
verzorgenden, paramedisch personeel en 

verloskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt 
er een aanzienlijk deel van de preventie, diagnostiek en 
behandeling op de schouders van verpleegkundigen 

terecht. Door een bijdrage te leveren aan scholing van 
verpleegkundigen en verloskundigen wil de stichting de 

gezondheidszorg verbeteren, zorgen dat studerenden 
zich financieel kunnen redden en het 
toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt 

verbeteren. Helpt u mee? 
 

Toelichting op de 2e collecte - Kerk en Israël: 
verbonden door gesprek en ontmoeting 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk 

Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig 
om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het 

christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-
christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. 
Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn 

gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als 
naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm 

aan door onder andere te investeren in opbouwende 
relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met 
een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël. 

Bij de uitgang staat ook het bloemenbusje. de 
opbrengst in September was € 59, 00 

  



voorganger: ds H.U. de Vries 

organist: dhr. B ’t Hart 

ouderling: mw. P.J. Versteeg 

diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. P.J. Versteeg 

 
Volgende week zondag gaat drs. Prent om 10.30 uur 
voor. 

 
 

 
 
 

 

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  
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