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Voorbereiding
orgelspel
aansteken 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 113:1 en 2

groet:
v

De Heer zij met u.

a

Ook met u zij de Heer.

v
Laat ons de Heer om zijn ontferming
aanroepen
en laat ons zijn Naam prijzen,
a

want zijn barmhartigheid
redt van de dood.

Kyrië en Gloria: lied 299e
I=voorganger, II=allen, gloria staande

Dienst van het Woord

zondagsgebed
lezing uit de geschriften: Sirach 3:17-23
(NBV21)

17 Mijn kind, wees zachtaardig in wat je
doet, dan ben je geliefder dan iemand die
geschenken geeft.
18 Hoe belangrijker je bent, des te
bescheidener moet je zijn, dan vind je
genade bij de Heer.

19 Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde
mensen, maar aan de zachtmoedigen onthult
Hij zijn geheimen.
20 Groot is de kracht van de Heer, een
bescheiden mens prijst Hem.
21 Onderzoek geen dingen die te moeilijk
voor je zijn, probeer niet te begrijpen wat je
verstand te boven gaat.
22 Richt je op hetgeen je opgedragen is,
waarom zou je met verborgen dingen bezig
zijn?
23 Bemoei je niet met zaken die je niet
aangaan, er is je al meer getoond dan een
mens bevatten kan.

lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 1:26-31
(NBV21)

lied 991:1 en 6

lezing uit het evangelie: Lucas 14:1-11
(eigen vertaling)

1 En het geschiedde toen Hij in het huis
gekomen was van een van de leiders van de
Farizeeën, op sabbat om brood te eten, dat
zij Hem nauwlettend in het oog hielden.
2 En zie, een man die aan waterzucht leed,
bevond zich voor Hem. 3 En Jezus nam het
woord en zei tot de wetgeleerden en de
Farizeeën: ‘Is het geoorloofd op de sabbat te
genezen of niet?’ 4 Maar zij hielden zich stil.
En Hij pakte hem vast, genas hem en liet
hem gaan. 5 En tegen hen zei Hij: ‘Als van
iemand van u een zoon of een os in een put
valt, zal hij hem dan ook niet dadelijk
omhoogtrekken, op de sabbatdag?’ 6 En zij
waren niet in staat iets daartegen in te
brengen.
7 En Hij sprak tot de genodigden een
gelijkenis, toen Hij bemerkte hoe zij de
belangrijkste leunstoelen uitkozen. Hij zei tot
hen: 8 ‘Wanneer u door iemand wordt
uitgenodigd voor een bruiloft, ga dan niet
aanliggen op de belangrijkste leunstoel,
opdat niet iemand die voornamer is dan u

door hem uitgenodigd blijkt te zijn, 9 en hij
die u en hem heeft uitgenodigd komen en tot
u zeggen zal: “Geef hem de plaats”, en u dan
met schaamte begint de laatste plaats in te
nemen. 10 Maar wanneer u uitgenodigd
wordt, ga dan, als u erheen gaat, op de
laatste plaats aanliggen, opdat, wanneer
degene die u genodigd heeft komt, hij u
zeggen zal: “Vriend, kom dichterbij,
hogerop!” Dan zal u eer ten deel vallen ten
overstaan van allen die met u aanliggen. 11
Want ieder die zichzelf verhoogt, zal
vernederd worden, en wie zichzelf vernedert,
zal verhoogd worden.’
acclamatie: lied 339a
verkondiging
stilte
lied 906:1, 7 en 8

Gebeden en gaven

dankgebed
voorbeden, steeds afgesloten met:

v

Zo bidden wij samen:

a:

stil gebed
afsluiting:
v. U die blijkens de kracht die ons werkt, bij
machte bent oneindig veel meer te doen dan
wij bidden of beseffen, U zij de heerlijkheid,
in de gemeente en in Christus Jezus, tot in
alle geslachten, van eeuwigheid tot
eeuwigheid.
a.Amen.

Mededelingen

Dienst van de Tafel

nodiging
tafelgebed
aanhef
v
a
v
a
v
a

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

lofprijzing, uitlopend op lied 405:1 en 4

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

Geeft elkaar een teken van vrede.

Lam Gods: (k = cantor; a = allen)

gemeenschap van brood en beker
dankzegging

Afsluiting

slotlied: lied 117a
wegzendingen zegen
orgelspel
==========================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en iets te drinken.
==========================
Toelichting op de 1e collecte

Voedselbank Amstelveen
Iedere week worden voedselpakketten
verstrekt aan, op dit moment, ongeveer 110
huishoudens (circa 320 gezinsleden) met een
te laag inkomen in onze gemeente. De
omvang van het pakket wordt afgestemd op
de grootte van het huishouden. Het pakket

omvat groente, fruit, brood, houdbare
producten en vlees/zuivel voor enkele dagen.
Via landelijke (Voedselbank Nederland) en
lokale inzameling krijgen we producten. Om
een gezond en gevarieerd voedselpakket te
kunnen samen stellen moeten we steeds
meer groente en fruit kopen. Uw
collectebijdrage wordt hieraan besteed.
U kunt ook direct een bedrag (online)
overmaken met tikkie 1e collecte diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op
uw mobiele telefoon. Kijk voor meer
informatie op onze website: https://pgab.nl/home/givt-app/
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
Jeugd- en jongerenwerk in onze
gemeente
Een nieuw seizoen staat voor de deur om
weer aan de slag te gaan: in de wekelijkse
Kinderdienst, de Tienerdienst en speciale
vieringen met de ouders. Zo worden ook

ouders gastvrij onthaald in een warme
gemeenschap en voor velen van hen
betekent dit een kennismaking met
Bijbelverhalen. Kinderen en jongeren worden
met diverse materalen en activiteiten
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. Collecteer mee om dit werk te
laten groeien.
U kunt ook direct een bedrag (online)
overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op
uw mobiele telefoon. Kijk voor meer
informatie op onze website: https://pgab.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23
t.n.v. Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, o.v.v.jeugd en jongerenwerk

agenda voor komende week
9.00
/

Goede
Herder

morgengebed

/

voorganger: ds. H.U. de Vries
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: mw. M. Hellema
lector: mw. J.M. van Zanten
Volgende week zondag gaat dhr. E. Citroen
om 09.30 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: scriba@pelgrimskerk.nu
Wijkdiaconie: NL44 INGB 0002 8165 93 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Buitenveldert
Wijkkas: NL58 INGB 0000 6609 04 t.n.v.
Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake
wijkkas Pelgrimskerk

