Bergkerk Amersfoort | Zondag 10 juni 2018, 10.00 uur
3e Zondag na Pinksteren

Intredepsalm (staande) Liedboek 25

4, 5, 10

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299g
in z’n geheel door allen gezongen

Kinderen in het midden
Lied van de maand

Liedboek 217

1, 3, 5

De kinderen gaan naar de nevendienst.
Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. …
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Deze prachtige miniatuur uit het beroemde getijdenboek
Les Très Riches Heures du duc de Berry geeft weer hoe
Jezus een kwade geest uitdrijft. De Franse hertog Jan van
Berry bestelde dit rijk verluchtigde boek rond 1410. Het
werd gedeeltelijk vervaardigd door de gebroeders Van
Limburg uit Nijmegen. Het is opmerkelijk hoe grote rol de
strijd tegen de duivel en zijn demonen speelt in de eerste
hoofdstukken van het Marcusevangelie. We zien hier Jezus
in actie in Kafarnaüm. De door de onreine geest bezetene is
vuil (onrein) en met gescheurde kleren weergegeven. Hij
stuiptrekt en iemand moet hem stevig vasthouden, als het
zwarte duiveltje hem verlaat. Hij kijkt naar Jezus, geeft zich
aan hem over, terwijl Jezus hem met gezag bevrijdt van zijn
kwelgeest. Een jongen loopt angstig weg. De omstanders
reageren vooral kritisch en afwerend. Behalve die ene
aanbiddende man linksachter Jezus. Zou hij de hertog van
Berry zijn?

Profeten

Richteren 12, 1-6

Antwoordpsalm

Liedboek 130b (refrein I)

Evangelie (staande)

Marcus 3, 20-35

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339d

Uitleg en verkondiging
Stilte

MAALTIJD VAN DE HEER
Voorbede en Stil Gebed
iedere intentie besloten met
v. … hoor ons bidden:

(bron: Marleen Hengelaar-Rookmaaker www.artway.eu)

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Werelddiaconaat
Praeludium G-dur | BWV 541
Johann Sebastian Bach (1686-1750)

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. die dorre vlakten doet bloeien,
a. overvloed schenkt, koren en wijn.
v. Dat wij uw gaven niet bederven,
a. maar delen met gulle hand.

Alle kerken van de PGA collecteren i.v.m. werelddiaconaat voor
hetzelfde project: Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda.
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele
weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies
voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor
kindgezinnen. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in
Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun
opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese
organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

2.(Rood) Onderhoud wijkkerk en gebouwen
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten
Offerandelied

Liedboek 418

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)
Sanctus en Benedictus

Liedboek 404g

Acclamatie

Liedboek 407c

Agnus Dei (staande)

Liedboek 408g

Gemeenschap van brood en wijn
Muziek

Intermezzo op. 118/2
Johannes Brahms (1833-1897)

Slotgebed
v. …
a. Amen.
Slotlied (staande)

Liedboek 993
1, 2a, 3m, 4v, 5m, 6v, 7a

Zending en zegen
v. …

Muziek

Fuga G-dur | BWV 541
Johann Sebastian Bach

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

ds. Jan van Baardwijk
Jan Jansen
Elisabeth van Vliet

Komende diensten
Woensdag 13 juni 2018
19.30
Avondgebed
Zondag 17 juni 2018 | 4e Zondag na Pinksteren
10.00
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Diederiek van Loo, m.m.v. Nationaal Kinderkoor
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

