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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, 
 
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 25:1 en 8 
 
groet: 
v De Heer zij met u. 
a Ook met u zij de Heer. 
 
v Laat ons de Heer om zijn ontferming 
aanroepen, 
a want zijn barmhartigheid redt van 
de dood. 
 
Kyrië: lied 301k (I=voorganger, II=allen) 
 
Tekst en uitleg 
 
gebed van de zondag 
lezing uit de profeten: Jesaja 40:1-5 
lezing uit de brieven: Romeinen 13:11-14 
lied 439:1 en 2 
lezing uit het evangelie: Joh. 1:6-8, 19-31 
lied 456a:1, 2 en 7 
verkondiging 
stilte 
lied: gezang 117:1 en 4 (Lvdk) 



 
4  ’k Lag machteloos gebonden 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden – 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven, 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven 
die nimmermeer vergaan. 
 
mededelingen 



Gebeden en gaven 
 
dankzegging 
voorbeden, steeds besloten 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. 
 
De maaltijd van de Heer 
 
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 lied 985:1 
 
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 440:1 en 4 
 



 
4  Gij schenkt met volle handen, 
die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, 
die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 
die ’t al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 
 
wegzending en zegen 
(kort)orgelspel 
========================== 



Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en iets te drinken. 
 
voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. G. Oud 
diaken: dhr. R. Freijmuth 
lector: mw. P.J. Versteeg 
 
Volgende week zondag gaat ds. S. Lanser om 
09.30 uur voor. 
 
Correctie: 
Het adres voor de advent kaartenactie is: 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
t.a.v. ... (gekozen naam uit de lijst), 
lid van de Vaste Commissie Justitie en 
Veiligheid 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 
Advent pakjesactie: 
Samen met Kruis- en Paaskerk worden 
pakjes gemaakt voor de inloophuizen van Het 
Stoelenproject en Makom. Zie verder de 
uitgereikte toelichting. 
U kunt spullen inleveren op 11 december 
vóór de dienst in de Goede Herderkerk. 



Wereldwinkel: 
De Wereldwinkel is aanwezig op 4-12 a.s. 
 
Toelichting 1e collecte 
KiA Werelddiaconaat: Colombia. Onderwijs 
voor werkende kinderen. Maar liefst 1,5 
miljoen kinderen in Colombia moeten elke 
dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze 
groeien op in een omgeving met veel geweld 
en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken 
van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er 
op de markt of in op de vuilnisbelt. School 
komt vaak op de laatste plaats. Stichting De 
Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk 
in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en 
maakt hen weerbaarder om zo hun kansen 
op een betere toekomst te vergroten. 
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 00005268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Kia 
Colombia 



 
Toelichting 2e collecte: 
Wijkwerk: De collecte van deze week is 
bestemd voor het werk in onze wijk. De 
opbrengst gaat naar de wijkkas. De 
bestemming is onder andere voor: muziek en 
bloemen in de kerk, voor zieken, het 
bijhouden van onze website, de liturgieën. 
Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op 
ons nemen. 
U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met tikkie 2 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 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v.wijkwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 

agenda voor komende week 

30-11 
09.00 
Goede 
Herder 

morgengebed 



 
 
 
 
 

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@plgrimskerk.nu 
 
Mededelingen of activiteiten voor de agenda 
doorgeven aan: scriba@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 


