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Dienst van Schrift en Tafel 

Zesde zondag van de herfst 

 

 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente 

Buitenveldert 
23 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. 
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drempelgebed: 

o  Wij zullen in Gods naam mensen zijn 
a  van de Vader en de Zoon  
    en de Heilige Geest. 
o  Dat wij elkaar tot thuis zijn 
a  in de verwachting van uw koninkrijk. 
    Amen. 
 

introïtus: Psalm 84: 1 en2 

groet: 

v De Heer zij met u. 
a Ook met u zij de Heer. 
 

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, gloria staande  
 



3 
 

Tekst en uitleg 

gebed  

Testament: 2 Koningen 4: 25-30 

lied 860: 1, 2 en 4 

Evangelie: Lucas 18: 9-14 

Oude Liedboek 50: 1 en 3 

1  O grote God, o goede Heer, 
 ik val voor uwe voeten neer, 
 en roepe tot U nacht en dag, 
 want zonder U ik niets vermag. 
 Verhoor en geef mij mijn begeert' 
 door die mij 't bidden heeft geleerd.
 
3  Leer mij belijden openbaar 
 te zijn een arme tollenaar, 
 niet roemende voor uw gericht, 
 dat ik veel goeds heb uitgericht,
 opdat ik niet in zulk een waan 
 moet ongeholpen van U gaan. 
 

verkondiging 

stilte 

lied 647  
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Gaven en gebeden 

mededelingen 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: 
Drugspastoraat  

- 2e collecte voor de Kerk: Eredienst en 
pastoraat in onze gemeente 

dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  
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De maaltijd van de Heer 

We vormen een halve kring. Neem de orde 
van dienst mee. Wie niet zo lang kan staan, 
graag op de eerste rij plaatsnemen. 

nodiging 
tafelgebed 
aanhef 
v De Heer zij met u. 
a En met uw geest.  
v Verheft 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:  
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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. 
 

a 
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gemeenschap van brood en beker 

 

  toelichting op de wijze van vieren  

  uitdelen van brood en wijn 

 

dankzegging 
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Zending en zegen 

Slotlied 868: 2 en 5 

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn 
liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaars- 
vleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste 
naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams 
kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen 
 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

orgelspel 
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Toelichting op de 1e collecte 

Drugspastoraat. Wat men er ook van mag 
vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het 
kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, 
zelfs tragische. De risico’s van het gebruik, 
met name van harddrugs, zijn bekend. De 
weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht 
als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. 
Toch blijven ze lokken. Ook blijven 
problemen ontstaan, voor de gebruikers, 
voor hun omgeving. 
De meningen verschillen: over wat goed is 
voor de drugsgebruiker, over maatregelen 
tegen overlast, over het aanpakken van de 
drugshandel. Maar over één ding zijn we het 
eens: Wie in nood is geraakt, moet hulp 
krijgen. God houdt van iedere mens, wie of 
wat die ook is. 
We gaan belangeloos met hen mee op hun 
weg door het leven. We staan hen bij in hun 
dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of 
nodig hebben. We bieden niet zozeer directe 
hulp maar wijzen eerder de weg naar de 
hulpverlening. 
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 
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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 
drugspastoraat 
 

Toelichting op de 2e collecte 

Eredienst en pastoraat in onze gemeente. 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – 
Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk en 
Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat 
we uit Gods liefde mogen leven en die al 
delend mogen geven. Daar zetten we ons 
met onze pastores gezamenlijk voor in, 
samen met u. Met onze wekelijkse vieringen 
en door om te zien naar elkaar en onze 
buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift 
aan deze collecte. 
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/ 
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U kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Eredienst en Pastoraat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda voor komende week 

di  
25-10 

14.00 
Goede 
Herder 

bijbelkring 
Paulus’ 
Romeinenbrief 

wo  
26-10 

09.00 
Goede 
Herder 

morgengebed 
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voorganger: ds. R. Knijff 
organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: dhr. R. Freijmuth 
lector: mw. P.J. Versteeg 

 

Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries 
om 09.30 uur voor. 

 

 

 

 


