Bergkerk Amersfoort | Zondag 5 augustus 2018, 10.00 uur
| 11e Zondag na Pinksteren

direct gevolgd door

Gloria (staande)

Liedboek 305

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. God van hemel en aarde,
Gij, die ons brengen wilt
naar het land van belofte,
doe ons wandelen in uw wegen,
en open ons hart
voor uw bevrijdend Woord,
opdat wij gaan zien
wat ons tot vrede strekt
in Jezus Messias
die werkelijk leven geeft,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Thora

Deuteronomium 10, 12-21
lector: Tom Segaar

Antwoordpsalm

Psalm 15
cantor: Monica van Vliet

‘Der Hörende’ (1958)
bronzen sculptuur van Toni Zenz in de Pax Christi Kirche in Essen (D)

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

1.

Die wandelt oprecht en gerechtigheid doet,
die de waarheid hartgrondig belijdt,
die niet rondbrengt wat hem op de tong komt. R

2.

Zijn medemens brengt hij geen kwaad toe,
hij laadt geen smaad op zijn naaste.
De nietswaardige ziet hij met verachting,
maar die de Heer vrezen, hen eert hij.

uit Te Deum | Dietrich Buxtehude (1637-1707)

- Te Deum laudamus
voor (een bewerking van) tekst en melodie van het Te Deum, zie
Liedboek 411

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.
Intredepsalm (staande) Liedboek 55

3.

R

Zwoer hij tot zijn schade, hij wijzigt het niet;
hij leent zonder rente te vragen,
neemt niets aan tegen wie in zijn recht staat. R
vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abijdboek Psalm 15a

1, 3, 4

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

Evangelie (staande)

Marcus 7, 1-23

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339b

Uitleg en verkondiging
Muziek

uit Te Deum | Dietrich Buxtehude (1637-1707)

- Tu Devicto

GAVEN EN GEBEDEN

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Plaatselijke stille armoede
Armoede komt ook voor in onze stad en onze gemeente: Er is meer
en meer sprake van 'stille armoede'. Mensen schamen zich hiervoor
hulp te vragen. Maar wijkdiakenen zijn gespitst op het opvangen
van signalen. Als regelingen van de overheid onvoldoende zijn, kan
een gift of renteloze lening verstrekt worden. Ook het werk van
SchuldHulpMaatje valt voor een deel onder 'stille armoede'.

2.(Rood)

Kosten predikantsplaatsen

ds. Judith van der Werf
Jan Jansen

Volgende week
Zondag 12 augustus 2018 | 12e Zondag na Pinksteren
10.00 Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van Baardwijk
Er is in de zomer geen nieuwsbrief.

Offerandelied

Liedboek 320

1 t/m 4

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

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.

Slotlied (staande)

Liedboek 837

Zending en zegen
v. …

Muziek

uit Te Deum | Dietrich Buxtehude (1637-1707)

- Pleni sunt coeli
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).

