Bergkerk Amersfoort | Zondag 14 oktober 2018, 10.30 uur
21e Zondag na Pinksteren

‘Het is eenvoudiger voor een kameel om door het oog van de naald te
gaan, dan voor een rijkaard om het koninkrijk van God te betreden’
uit ‘Divitum misera sors’ (1563), graficus Philips Galle en ontwerper
Maerten van Heemskerck, collectie Museum Boijmans Van Beuningen

INTREDE

5.

Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

6.

Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7.

Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, die de bron zijt
van alle hoop en levenskracht
en uw hart en hand voor ons
geopend houdt,
schenk alle mensen op aarde
vertrouwen in de woorden
die Gij spreekt,
en doe ons gelijken op Hem,
die het beeld is
van uw mensenliefde:
Jezus, onze tochtgenoot,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.

Stilte

DE HEILIGE SCHRIFT

Mededelingen
Muziek

Thora

lector: Clarisse van Gorkom

Toccata decima
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

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

Deuteronomium 15, 1-11

Antwoordpsalm

Psalm 119, 121-128

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

16, 17

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

1.

Gij schiep de orde des rechts:
laat mij niet door hun overmacht grijpen.
Wees Gij borg voor uw knecht – dat hij rust vindt:
laat mij niet door hun hoogmoed vernederen. R

2.

Uw heil – daarnaar hunkeren mijn ogen,
naar het recht dat uw woord ons belooft.
Handel met uw knecht naar uw genade:
leer mij wat uw verbondseisen zijn.

R

Ik ben uw knecht: geef Gij mij inzicht,
dat ik uw uitspraken verstaan mag.
Het uur breekt aan, Heer, om te handelen:
zij slaan schendig de hand aan uw wet.

R

(I = voorzang, II = allen)

Kinderen in het midden
Lied van de maand
1.

Liedboek 991

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

1, 5, 6, 7
3.

4.

Met recht begeer ik uw geboden
boven goud, boven onvermengd goud.
Met recht volg ik uw opdrachten – strikt;
ieder kronkelpad wekt mijn afschuw.

want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
R

Slotlied (staande)

Liedboek 843

Zending en zegen
v. …

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m refrein IWVL (Boek der
Psalmen), chant Joseph Gelineau (Chanter l’Office)

Evangelie (staande)
Lofprijzing (staande)

Concerto a-moll | naar Antonio Vivaldi
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).

Marcus 10, 17-31
Liedboek 339c

Uitleg en verkondiging
Muziek

Muziek

Erravi, Domine
Constantijn Huygens (1597-1687)
uit: Pathodia sacra et profane

In deze dienst
Erravi, Domine, sicut ovis quae periit.
Quaere servum tuum, quia mandata tua non sum oblitus.
Soms zwerf ik – een schaap dat verdwaald is.
O, breng Gij uw knecht dan terug:
nimmer liet ik hen los, uw geboden.

Voorganger:
Cantor:
Orgel:

dr. Rein Brouwer
Cees-Willem van Vliet
Jan Jansen

Diensten komende week
Ps. 119, 176 (slot)

Woensdag 17 oktober 2018
19.30 uur
Avondgebed

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Diaconale najaarscollecte
2.(Rood) Kosten erediensten en wijkpastoraat
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten
Offerandelied

Liedboek 718

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,

Zondag 21 oktober 2018 | 22e Zondag na Pinksteren
09.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur
Dienst van Schrift en Gebed
dr. Albert Jan Stam
Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.
Als u deze digitaal wenst te ontvangen, stuurt u dan een email
naar scribaat@bergkerk.nl

