Bergkerk Amersfoort | Zondag 8 april 2018, 10.30 uur |
2e Zondag van Pasen | Quasimodo geniti (als
pasgeborenen)

2.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

De kinderen gaan naar de nevendienst

Marc Chagall, Adam en Eva uit het paradijs verdreven (1967)

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, die ons de aarde hebt geschonken
om haar in vrede te bewonen.,
sticht gemeenschap onder ons
door Jezus, die de Levende in ons midden is.
Laat de wereld zijn Geest ontvangen
en ervaren hoezeer Gij ons tot leven
en verzoening roept,
wanneer wij Hem gedenken,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT

‘Durch Adams Fall ist ganz verderbt’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 637

Antwoordpsalm

Genesis 3, 1-14
Psalm 111

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. die onrecht en dood weerspreekt
a. en opkomt voor de verdrukten.
v. Doe ons opstaan tegen onrecht,
a. wek uw geestkracht hier in ons op.
Intredepsalm (staande) Liedboek 81

Thora

lector: Clarisse van Gorkum

Durch Adams Fall ist ganz verderbt
Menschlich Natur und Wesen,
Dasselb Gift ist auf uns errebt,
Daß wir nicht mocht'n genesen
Ohn' Gottes Trost, der uns erlöst
Hat von dem großen Schaden,
Darein die Schlang Eva bezwang,
Gotts Zorn auf sich zu laden.

1.

2.
1, 2, 4, 8

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299e

4.

(I = voorzang / II = allen)

De Heer wil ik loven van harte
in de kring der oprechten, zijn schare.
Grootmachtig de daden des Heren,
voor wie dankbaar gezind zijn herkenbaar.

R

Verheven en heerlijk zijn handelen,
zijn gerechtigheid houdt stand voor eeuwig.
Zijn wonderen - Hij wil ze herdacht zien.
- Genadig de Heer en barmhartig. -

R

Hij geeft wie Hem vrezen hun nooddruft;
zijn verbond is Hij eeuwig indacht.
Zijn volk deed Hij zijn machtsdaden kennen;
Hij schonk hun het erfland der heidenen.

R

Bevrijding schonk Hij zijn volk,
schiep voor de eeuwigheid zijn verbond.
Heilig, ontzagwekkend zijn naam!

R

Kinderen in het midden
6.
Lied van de maand
1.

Liedboek 513

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

1, 2

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Psalm 111a

Evangelie (staande)
besloten met:

Johannes 20, 19-31

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339c

Slotlied (staande)

Liedboek 835

Zending en zegen
v. …

Muziek

Praeludium C-dur | BWV 547
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie/thee of
limonade.
Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Bringt her dem Herren’
Heinrich Schütz (1585-1672)

Bringt her dem Herren, ihr Gewaltigen, Ehre und Stärke.
Alleluja.
Bringt her dem Herren Ehre seines Namens,
bete tan den Herren im heiligen Schmuck.
Alleluja.
Alle Lande beten dich an und lobsingen dir,
lobsingen deinem Namen.
Alleluja.

Voor vragen over de dienst of als u nieuw bent in de Bergkerk,
vindt u bij de vitrine een ouderling (met badge).

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Orgel:

ds. Marieke Sillevis Smitt (Utrecht)
Cees-Willem van Vliet
Jan Jansen

Komende diensten

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Wijkkas Bergkerk: BK2
De exposities in de Bergkerk worden verzorgd door “BK Kwadraat”,
de Commissie Beeldende Kunst Bergkerk. Bij de keuze van
kunstwerken zoekt de commissie zoveel mogelijk naar aansluiting bij
het kerkelijk jaar. De commissie beoogt de kijker met de exposities te
verrassen, te bevestigen en gedachtewisseling te bevorderen. Wij
bevelen deze collecte van harte bij U aan.

2.(Rood) Kosten predikantsplaatsen
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten
Offerandelied

Liedboek 647

Voorbede
iedere intentie besloten met
v. … hoor ons bidden:

a.

Stil gebed
a.

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde
geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op
aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons
dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals
ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet
in verzoeking maar verlos ons van de boze, want van
U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

Woensdag 11 april 2018
19.30
Avondgebed
Zondag 15 april 2018 | 3e Zondag van Pasen
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk
Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.
Als u deze thuis digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail
naar bergkerkscribaat@gmail.com

