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9 oktober 2022 

 

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 Gezegend de Naam 
met eerbied en hulde, 
geloofd en geprezen boven alles uit 

a Neem ons gebed aan in ontferming 
o Hemelse Vader, 

hoor naar uw volk. 
a Gezegend de Naam, 

Gezegend voor altijd! 
o Leven in vrede schenke de hemel, 

vrede voor ons 
en voor heel zijn volk. 
Die in den hoge vrede sticht, 
zal vrede brengen op aarde, 
vrede voor ons en voor heel zijn volk. 

a Gezegend de Naam, 
Gezegend voorgoed! 

 

 



introïtus: lied 218 

 

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 

 

Kyrië en Gloria: 299e (I=voorganger, 
II=allen, bij het gloria gaan we staan) 

 

 

 

 

 



Tekst en uitleg 

 

gebed  

 

1e schriftlezing: psalm 111 

 

lied: psalm 113: 1 en 2 

 

2e schriftlezing: Lucas 17: 11-19 

 

lied: LvdK 71 (Jezus wandlend langs de 
wegen) 

 

verkondiging 

 

stilte 

 

lied: 863 

 



Gaven en gebeden 

 

mededelingen 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: Stg De 
Regenboog  

- 2e collecte voor de Kerk: Missionair werk: 
Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk 
zijn 

 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 



Zending en zegen 

 

slotlied: 704 

 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

 

 

orgelspel 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en iets te drinken. 

========================== 

Toelichting op de 1e collecte 

De Regenboog is er voor mensen in 
Amsterdam en omstreken die het moeilijk 
hebben en nergens anders terecht kunnen. 



Zij mobiliseren de kracht in de samenleving 
om hen te ondersteunen zo zelfstandig 
mogelijk mee te doen in de maatschappij. 
Want Ieder mens verdient een waardig 
bestaan. Armoede, verslaving, psychiatrische 
problematiek of dakloosheid maken een 
mens niet minder mens. De Regenboog 
gelooft in een stad waarin plek is voor 
iedereen, op het droge in plaats van tussen 
wal en schip. Een stad waarin we betrokken 
zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar 
versterken: Mensen onder elkaar 

U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met  tikkie 1e collecte 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op 
uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-
b.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 Regenboog 

Toelichting op de 2e collecte  

In Nederland gaan steeds minder mensen 
naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er 
geen behoefte is aan zingeving. Kerken 



spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk 
zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving 
en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen 
tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken 
vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze 
vormen nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschappen waar de boodschap 
van het evangelie gedeeld wordt op een 
manier waar mensen zich in herkennen. 

U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken tikkie 2e collecte 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op 
uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-
b.nl/home/givt-app/ 

U kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Pioniersplekken 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

voorganger: ds. B. de Groot 
organist: dhr. B.’t Hart 

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: mw. M. Hellema 
lector: mw. S. Langbroek 

 

Volgende week zondag gaat drs. R. Prent om 
09.30 uur voor. 

 

 

 

 

 

agenda voor komende week 

wo  

9.00 

Goede 
Herder 

morgengebed 

Pelgrimskerkgemeente 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: scriba@pelgrimskerk.nu  
 
Wijkkas: NL58 INGB 0000 6609 04 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk 


