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3e Zondag van Pasen | Jubilate (Jubelt!)

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

Kain en Abel, ivoren paneel uit de kathedraal van Salerno Italië, ca. 1084

Het is niet goed dat de mens alleen is, zo luidt de conclusie
in het verhaal van de schepping, maar als de één de ander
niet ziet staan gaat het grondig mis. Kaïn waar is Abel je
broeder? Gen. 4, 9

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. God van Abraham, Izaak en Jakob,
Gij hebt uw beloften,
door profeten verkondigd,
in vervulling doen gaan
in Jezus, de Levende.
Wij bidden U:
doe ons opgaan naar U
en spreek uw Woord van vrede tot ons,
opdat wij U leren kennen en liefhebben,
want Gij zijt betrouwbaar
in alles wat Gij doet,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
a. Amen.

‘Mit Freuden zart’
Hugo Distler (1908-1942)

DE HEILIGE SCHRIFT

Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
laßt uns zugleich fröhlich singen,
beid, groß und klein, von Herzen rein
mit hellem Ton frei erklingen.
Das ewig Heil wirdt uns zuteil,
denn Jesus Christ erstanden ist,
welchs er läßt reichlich verkünden.

Thora

lector: Tom Segaar

Antwoordpsalm

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

Liedboek 652

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299e
(I = voorzang / II = allen)

1.

2.

Kinderen in het midden
Lied van de maand
1.

Psalm 4
cantor: Wouter Verhage

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.
Intredelied (staande)

Genesis 4, 1-16

Liedboek 513

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

1, 2
3.

Geef uw wederwoord op mijn aanroep,
God die immer mij recht hebt gedaan,
die in nood mij ruimte kan scheppen;
ontferm U – hoor mijn gebed.

R

Hoelang, mannen, blijft het nog duren
dat mijn eer slechts verguizing oproept,
gij uw zinnen zet op wat schijn is,
het verwachten wilt van bedrog?

R

Beseft het: JHWH heeft zijn gunst
aan één bij uitstek geschonken;
JHWH hoort als ik tot Hem roep.
Draagt dan vrees, bezondigt u niet.

R

6.

Vredig vind ik de rust en de slaap;
Gij JHWH, Gij alleen
doet mij wonen beveiligd.

Offerandelied
R

Liedboek 272

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

a.

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps. 4a

Evangelie (staande)
Lofprijzing (staande)

Stil gebed

Johannes 21, 15-24
Liedboek 339c

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.

Slotlied (staande)

Liedboek 973

Zending en zegen
v. …
Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Lauda anima mea’
gregoriaans

Muziek
Lauda anima mea Dominum:
laudabo Dominum in vita mea:
psallam Deo meo, quamdiu ero,
alleluja.

William Matthias (1934-1992)

Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie/thee of
limonade.

Beatus cujus Deus Jacob adjutor ejus,
spes ejus in Domino Deo ipsius.

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

Loof, mijn ziel, de Heer;
ik zal de Heer loven heel mijn leven lang;
zingen voor God, zolang ik leef,
alleluja.
Gelukkig wie Jakobs God als helper heeft,
en wiens hoop in zijn God en Heer.

Ps. 146, 2.5

(offertorium voor de 3e zondag van Pasen)

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Plaatselijke stille armoede
De economische crises maakte veel slachtoffers. Er is meer en meer
sprake van ''stille armoede''. Nogal wat mensen schamen zich ervoor
hulp te vragen. Maar wijkdiakenen zijn gespitst op het opvangen van
signalen. Zo komen zij schrijnende situaties op het spoor. Allereerst
gaat de diaken dan na of mensen bekend zijn met allerlei regelingen
van de overheid. Zo nodig wordt geholpen bij het aanvragen daarvan.
Biedt dit geen of onvoldoende perspectief dan beoordeelt de
diaconie of een gift of renteloze lening verstrekt kan worden. Dat is
dan ''stille hulp''. Ook het werk van de SchuldHulpMaatjes valt voor
een deel onder ''Stille armoede''.

2.(Rood)

Jubilate

Onderhoud Wijkkerk en gebouwen

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Komende diensten
Woensdag 18 april 2018
19.30
Avondgebed
Zondag 22 april 2018 | 4e 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

