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uur | 17e Zondag na Pinksteren

Intredepsalm (staande) Liedboek 86

5, 6, 7

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

Raphaël (1483-1520), Transfiguratie

Het evangelie vertelt dat het samenvalt: in den hoge de
verheerlijking, hier beneden machteloze discipelen en een
radeloze vader, het lot van de jongen is in het geding.
Boven en beneden weerspiegelen elkaar, de schilder
Raphaël heeft dat goed begrepen, vlak voor zijn dood
schilderde hij de transfiguratie.
Een groot doek met bovenaan een verheerlijking, die oogt
als een hemelvaart. Onderaan staat de schare, de
schriftgeleerden, de leerlingen, de vader en zijn zieke zoon.
De relatie tussen boven en beneden wordt gelegd door
handen die wijzen, handen omhoog richting de
verheerlijkte Christus en handen die wijzen naar de jongen.
De jongen wijst ook, zijn arm is naar boven uitgestrekt en
hij is de enige die Hem ziet.

Liedboek 653

1, 4

1.

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

4.

Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, die goed zijt en rechtvaardig,
schenk ons levensvreugde
door uw Woord
dat opbloeit in ons midden.
Schenk ons genezing
door uw Geest
in Jezus, onze broeder,
die de bron van leven is
voor alle mensen op aarde,
dit uur en al onze dagen.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Jesaja 40, 20-25
lector: René Rosmolen

Antwoordpsalm
1.

Stilte,
Mededelingen
Muziek

Plein Jeu uit Suite du deuxième Ton
Louis-Nicolas de Clérambault (1676-1749)

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.

Psalm 116
cantor: Diederiek van Loo

INTREDE

De Heer heb ik lief, want Hij luistert,
Hij hoort mijn smekende stem;
Hij heeft mij aandacht geschonken,
telkens als ik tot Hem riep.

R

2.

De dood hield mij in zijn strikken,
het net van het schimmenrijk viel op mij neer,
ik ging onder zorgen gebukt.
Toen riep ik de Naam van de Heer aan:
ach, red mij, Heer, van de dood!
R

3.

De Heer is goed en rechtvaardig,
barmhartig is onze God.

Eenvoudigen biedt Hij bescherming;
Hij heeft mij gered van de dood.
4.

R

De Heer ontrukte mijn ziel aan de dood,
Hij droogde mijn tranen en steunde mijn voet.
Ik mag weer leven onder Gods oog
in het land van de levenden.
R

Zending en zegen
v. …

Muziek

Evangelie (staande)

Marcus 9, 14-29

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339d

Caprice uit Suite du deuxième Ton
Louis-Nicolas de Clérambault (1676-1749)

vert Ad W. Bronkhorst, m Jan Valkestijn

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).

Uitleg en verkondiging
Muziek

uit Suite du deuxième Ton

- Trio de flûtes
- Récit de nazard
Louis-Nicolas de Clérambault

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Vredeswerk
Wie “Vrede” zegt, denkt meestal automatisch aan het
tegenovergestelde: oorlog. En aan ver weg: Afghanistan of het
Midden-Oosten. Pas in tweede instantie beseffen we ook hoeveel
onvrede en conflict er in onze eigen omgeving te vinden is.
Spanningen tussen bevolkingsgroepen en angst voor vreemdelingen
spelen immers een grote rol in de politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen. Toch blijven we in de kerk luisteren naar een stem
die vredestichters en bruggenbouwers gelukkig prijst. De opbrengst
is bestemd voor Kerk in Actie.

2.(Rood)

Kosten erediensten en wijkpastoraat

Offerandelied

Liedboek 848

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 315

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Diensten komende week
Woensdag 19 september 2018
19.30
Avondgebed
Zondag 23 september 2018 | 18e Zondag na Pinksteren
09.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk
Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.
Als u deze digitaal wenst te ontvangen, stuurt u dan een email
naar bergkerkscribaat@gmail.com

