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uur | 19e Zondag na Pinksteren

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

‘Nun bitten wir den heiligen Geist’
Johann Gottfried Walther (1684-1748)
t/m zie Liedboek 671

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. die ons het woord heeft gegeven,
a. die trouw blijft aan wat Hij begon.
v. Oordeel niet naar ons falen,
a. voltooi wat onvolmaakt bleef.
Intredepsalm (staande) Antifoon (c)
Ik ben het heil van mijn volk.
Als zij tot Mij roepen, zal Ik hen verhoren.
Koptische vriendschapicoon, 7e eeuw, Egypte.

De duizenden jonge pelgrims die naar Taizé (Frankrijk) gaan
kunnen er een kopie van de icoon zien hangen. Broeder
Roger, de oprichter en voormalig prior van de communiteit,
was een groot liefhebber van deze Koptische icoon met zijn
boodschap van vriendschap, moed en liefde. Het origineel
hangt in het Louvre te Parijs. Het is het oudste
overgeleverde Egyptische icoon dat we kennen. Links de
heilige Menas. In zijn linkerhand heeft hij een boekrol en
met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Het
levensverhaal van Menas is verweven met diverse verhalen
en legenden. De heilige leefde in Alexandrië (285-309 na
Chr.). Hij werd slechts 24 jaar oud. De jonge Menas werd op
veertienjarige leeftijd militair en vertrok naar Turkije. Zijn
carrière in het leger ging voorspoedig, tot de jonge Menas
hoorde van de christenvervolgingen door de Romeinse
keizers. De soldaat besloot afstand te doen van het zwaard
en een kluizenaar te worden en zich te volledig te wijden
aan het gebed. Na een kleine vijf jaar besloot Menas door
een hemels visioen zijn berg te verlaten en het evangelie te
verkondigen tijdens een heidens feest. Zijn preken werden
hem niet in dank afgenomen, sterker nog het kostte de
kersverse evangelist gelijk de kop. Zijn lichaam werd
teruggebracht naar Egypte, de wonderverhalen groeiden en
zijn begraafplaats groeide uit tot een populair
bedevaartsoord.
Aan de rechterkant van de icoon Jezus. Hij krijgt de titel
‘redder’ mee (soter) en draagt in zijn linkerarm in een groot
boek de woorden van God. Wat mij raakt in deze afbeelding
van Jezus en Menas is de intimiteit en liefde die de icoon
uitstraalt. Jezus staat naast Menas en hij slaat zijn arm om
de voormalige militair. Sommigen leggen een verband
tussen de boekrol van Menas en de Bijbel die Jezus draagt.
De zoon van God draagt het Woord, Menas een boekrol.
Waar de een verantwoordelijk is voor het complete verhaal
van God met mensen, daar hoeft de ander alleen maar zijn
eigen ‘rol’ te vervullen. Je zou kunnen zeggen dat het leven
van Menas een nieuw hoofdstuk is. Dat verhaal hoort ook
bij het grote verhaal van God met de mensen.
bron: www.artway.eu

Liedboek 78

Ps. 35, 4b; 34, 18a

1, 2 (a)

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

Kinderen in het midden
Lied van de maand

Liedboek 653

1, 4

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Levende God,
open ons hart
voor uw goede woorden
en maak ons ontvankelijk
voor het waaien van de Geest.
Herschep de aarde tot een huis
waar liefde het laatste woord heeft,
door Jezus, uw Zoon,
dit uur en al onze dagen.
a. Amen.
DE HEILIGE SCHRIFT
Thora

Numeri 11, 24-29
lector: Jetty van Nes

Antwoordpsalm

1.

Psalm 19, 8-15

De wet van JHWH is volmaakt
en behoedt de ziel voor verdwalen.

2.

JHWH’s getuigenis waarachtig,
het schenkt onwetenden wijsheid.

R

Wat JHWH bepaalt – dat is recht,
een verheugenis is het des harten;
het gebod van JHWH onaantastbaar:
het schept verheldering van ogen.

R

Gij, onze herder,
die ons brengen wil naar uw goede aarde,
uw land van belofte,
U zegenen wij.
U zingen wij toe
met al wat adem heeft in hemel en op aarde:
Sanctus en Benedictus

3.

4.

5.

Het woord van JHWH – het is feilloos,
standhoudend in eeuwigheid;
JHWH’s rechtsregelen zijn waarheid,
rechtvaardigheid is heel hun bestel.

v.
R

Kostbaarder dit alles dan goud,
een schat van het edelste goud,
en te proeven zoeter dan honing,
dan honing de raten ontvloeiend.

Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps. 19f

Evangelie (staande)
Lofprijzing (staande)

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:

Marcus 9, 38-41
Liedboek 339d

Uitleg en verkondiging
Stilte

Gezegend zijt Gij om de Zoon van uw liefde.
Hij, onze geboorte, Hij, onze nieuwe dag,
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven,
en gezegd:

R

Laat welgevallig zijn de woorden van mijn mond
en wat mijn hart bepeinst nu het verschijnt voor U,
JHWH, mijn rots, mijn losser.
R

Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

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

Dit is het geheim van het geloof:
Acclamatie

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Diaconie
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 predikantsplaatsen
3.(Geel, uitgang)
Renovatie orgel kerkzaal
Offerandelied

Liedboek 387

1a 2c 3a 4a 5a

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)
v.

Liedboek 404g

U danken wij God,
want Gij doet ons leven
met het licht voor ogen,
ook wanneer de nacht
zich meester wil maken van hart en ziel.

Liedboek 407c

v.

Onthoud ons hier niet de Geest die levend maakt,
die ons aanblaast tot dingen die wij nooit hadden
gedacht of verwacht.
Maak ons bereid uw Geest te ontvangen:
die smeedt ons aaneen tot het lichaam van Christus
hier onder de mensen.
Dat die Geest ons aanspoort om te blijven bidden:

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.

Vredegroet
Agnus Dei (staande)
(3x in z’n geheel door allen gezongen)

Liedboek 408g

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

Sonate d-moll
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Slotgebed
v. Als uw Geest, God, ons bezielt,
wat kan ons dan nog schaden?
Wij danken U
voor het betrouwbaar Woord
van Jezus, uw Zoon,
die ons vertrouwen geeft in U,
die ons langs vele wegen
tot vrede voert,
deze dag en al onze dagen.
a. Amen.
Slotlied (staande)

Liedboek 973

1a 2c 3a 4a

Zending en zegen
v. …

Muziek

Fuga g-moll | BWV 578
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

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:
Cantor:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet
Jan Jansen

Diensten komende week
Woensdag 3 oktober 2018
19.30
Avondgebed
Zondag 7 oktober 2018 | 20e Zondag na Pinksteren
09.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Geertien Morsink

