Bergkerk Amersfoort | Zondag 29 juli 2018, 10.00 uur | 10e Zondag na Pinksteren

Les vitraux de Notre Dame des Neiges à L'Alpe d'Huez

De evangelielezing, Marcus 6, 45-52, 'Jezus wandelt op het
water', is afgebeeld in een van de dertien bijzondere
glasramen van de 'Notre Dame des Neiges' in het door de
Tour de France bekende bergdorp L' Alpe d'Heuz.

DE HEILIGE SCHRIFT
Epistel

lector: Wim Opstelten

Antwoordpsalm

Psalm 114
cantor: Maarten Veerman

INTREDE

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

Stilte
Mededelingen
Muziek

Efeziërs 2, 11-22

‘Domine Deus, Agnus Dei’
uit Messe pour les Couvents (Gloria)
François Couperin (1668-1733)

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.

1.

De zee zag Hem komen en sloeg op de vlucht,
en steigerend week de Jordaan;
de bergen sprongen als rammen op,
als lammeren dansten de heuvels. R

3.

Wat is het toch, zee, dat u vluchten doet?
Jordaan, waarom wijkt ge terug?
Gij bergen, wat springt ge als rammen op,
gij heuvels als lammeren?

in z’n geheel door allen gezongen

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, die uw volk ontferming schenkt
in zijn benauwdheid
en met uw levensadem
alle onrust stilt,
spreek tot ons uw Woord
dat ons bemoedigt en bevrijdt
en ons tot mensen maakt naar uw hart,
door Jezus, uw Zoon,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.

R

2.
Intredepsalm (staande) Liedboek 54
Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299g

Toen Israël uit Egypte vertrok,
Jakob het brabbelend volk ontvluchtte
toen koos Hij in Juda zijn heiligdom,
werd Israël zijn domein. -

4.

R

De aarde beeft voor het aanschijn des Heren,
zij siddert voor Jakobs God,
die rotsige grond tot een waterpoel maakt
en harde steen tot een bron.
R
vert Ad Bronkhorst, m Dienstboek PKN deel 1 & Cees-Willem van Vliet

Evangelie (staande)

Marcus 6, 45-52

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339d

(…)

Uitleg en verkondiging
Stilte

t Maarten Luther, naar ‘Jesus Christus nostra salus’
(14e eeuw, Hussitische traditie)

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

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Diaconie

Slotlied (staande)

De opbrengst van deze collecte is voor diverse diaconale uitgaven
voor ondersteuning en zorg van de naaste. Te denken valt aan
individuele financiële ondersteuning op plaatselijk niveau, maar ook
landelijke diaconale activiteiten en mondiale hulp.

2.(Rood)

Kosten erediensten en wijkpastoraat

Offerandelied

Slotgebed
v. Gij, die niet voorbijgaat
aan mensen in hun angst,
maar bescherming biedt
aan allen die tot U roepen,
wij bidden U,
schenk uw Geest
die levend maakt,
geef ons inzicht in uw wil
en bemoedig ons
voort te gaan op uw weg
die voert naar uw land van belofte:
een wereld vol gerechtigheid en vrede,
deze dag en alle dagen van ons leven.
a. Amen.

Liedboek 917

‘Christus is de ware hoeksteen’

t Sytze de Vries / Latijn (7e eeuw) ‘Christ is made the sure foundation’
m Henry Purcell (1659-1695) WESTMINSTER ABBEY

Zending en zegen
v. …

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

Liedboek 404g

Acclamatie

Liedboek 407c

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.

Agnus Dei (staande)

Liedboek 408g
in z’n geheel door allen gezongen

Gemeenschap van brood en wijn
Voor wie wil is er druivensap (in de grijze beker)

Muziek

’Jesus Christus, unser Heiland‘
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 688

Jesus Christus, unser Heiland,
der von uns den Gottes Zorn wandt,
durch das bitter Leiden sein
half er uns aus der Höllen Pein.
Daß wir nimmer des vergessen,
Gab er uns sein Leib zu essen,
Verborgen im Brot so klein,
Und zu trinken sein Blut im Wein.

Muziek

Fuga Es-dur | BWV 552
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:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Volgende week
Zondag 5 augustus 2018 | 11e Zondag na Pinksteren
10.00 uur
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Judith van der Werf
In de zomerperiode is er geen wekelijkse nieuwsbrief.

