Bergkerk Amersfoort | Zondag 7 oktober 2018, 10.30 uur
20e Zondag na Pinksteren

a.

herademen tot nieuwe mensen ,
naar het beeld van Jezus , uw Zoon,
die ons bestaan verlicht,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Thora

Deuteronomium 6, 4-25
lector: Annemieke Peperkamp

Antwoordpsalm

Liedboek 8c

1, 2, 3

cantor: Maarten Veerman

Evangelie (staande)

Marcus 10, 1-16

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339c

Uitleg en verkondiging
Aharon Yacobson, ‘Simchat Thora’ (‘Vreugde der Wet’)

Muziek

Consolations op. 44
Louis Lewandowski (1821-1894),
cantor in de Neue Synagoge in Berlijn

GAVEN EN GEBEDEN
INTREDE

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Kerk & Israel
2.(Rood) Onderhoud wijkkerk en gebouwen

Stilte,
Mededelingen
Muziek

Offerandelied

Praeludium F-dur BWV 880
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

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) Liedboek 119

(I = voorzang, II = allen)

Kinderen in het midden
Liedboek 991

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij die mensen roept
om in liefde en trouw
de aarde te maken
tot een huis van vrede,
schenk ons de warmte van uw woord
opdat wij in uw verbond

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

1, 2, 3

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

Lied van de maand

Liedboek 422

1, 5, 6, 7

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)
Zending en zegen

Liedboek 838

v.

…

Muziek

Toccata in Es
Friedrich Wilhelm Sering (1822-1901)

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. Geertien Morsink
Cees-Willem van Vliet

Diensten komende week
Woensdag 10 oktober 2018
19.30
Avondgebed
Zondag 14 september 2018 | 21e Zondag na Pinksteren
09.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur
Dienst van Schrift en Gebed
dr. Rein Brouwer
Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.
Als u deze digitaal wenst te ontvangen, stuurt u dan een email
naar scribaat@bergkerk.nl

