Bergkerk Amersfoort | Zondag 28 oktober 2018, 10.30 uur
23e Zondag na Pinksteren

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299b
(I = voorzang, II = allen)

Kinderen in het midden
Lied van de maand

Carla Kamphuis-Meijer (2008), De Roeper
Brons, op stenen voet, hoogte ca. 2 meter. Blaricum, Torenlaan
‘Zullen de goeden spreken?’ ‘Houdt moed, Hij roept U’ (Mc. 10, 49)

Er klinkt een stem langs de weg: ‘heb medelijden met mij’,
(Mc 10, 46-52), het is de roep van Bartimeus. De blinde
zoon van Timeus leert ons ‘Kyrie eleison’ roepen.
De omstanders storen zich aan de roepende. Houd je
mond! Maar hij roept des te harder. Dan roept Jezus hem.
De ene roep roept de andere op.
In deze dienst wordt Annelies Belgraver bevestigd tot
diaken. We nemen afscheid van de aftredende ouderlingkerkrentmeester Rikus Schoemakers.

Liedboek 991

1, 5, 6, 7

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, die mensen
aan het licht wilt brengen
door uw gerechtigheid,
open onze oren en ogen
voor uw woorden
die ons hoop geven
op een toekomst vol vrede,
aan de hand van Jezus,
uw beloftevolle getuige,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Jesaja 59, 9-19
lector: Wim van Diermen

Antwoordpsalm

Liedboek 13b

Evangelie (staande)

Marcus 10, 46-52

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339b

INTREDE
Uitleg en verkondiging
Stilte
Mededelingen
Muziek

Stilte
‘Domine Deus, Agnus Dei’
Cromhorne en taille | uit Messe pour les couvents |
François Couperin (1668-1733)

‘Veni Creator’

O Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader,
die de zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons.

Afscheid aftredende ambtsdrager
Rikus Schoemakers, ouderling-kerkrentmeester
Voorstellen aantredende ambtsdrager
Annelies Belgraver, diaken

Intredepsalm (staande) Antifoon (c)
Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid,
behoudt Gij mij in het leven:
uw rechterhand verlost mij.

Antifoon (c)

Liedboek 360
1c 2a 3c 4a 5c 6a

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.

Liedboek 138

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS

1a 2a

Ps. 138, 7

Belofte en bevestiging
v. Staande in het midden van de gemeente en voor Gods
aangezicht vraag ik u:
Wilt u, aan deze gemeente verbonden,
haar liefhebben en dienen naar Gods gebod,
en er de arbeid verrichten die ons allen bouwt,
als dienst aan Hem zelf,
betrouwbaar voor God en mensen
en met inzet van al uw gaven?

Wilt u gehouden zijn aan Gods Woord
en Zijn Rijk met ons verwachten?
Belooft u voorgoed geheim te houden
al wat u in het verborgene wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop uw antwoord?
Bevestigingsgebed
v. Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
die Israël uit Egypte hebt bevrijd en uitgeleid
door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron.
Gij die uw volk profeten, priesters en koningen hebt
gegeven, mensen geroepen tot uw dienst,
gezalfd met uw Geest.
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
die uw Zoon hebt gezonden, Jezus Messias,
die niet kwam om gediend te worden
maar om te dienen
Gij zijt het, die ook heden uw gemeente
dienaren en dienaressen schenkt
om haar te verzorgen, te leren en te leiden
en zo uw volk toe te rusten
tot goede woorden en werken.
Gij hebt ons geroepen om van elkaar gediend te zijn,
schenk daarom uw ambtsdragers
die ons daarin voorgaan,
het vuur van uw Geest,
de ruimte van uw geduld
en de overvolle maat van uw trouw,
tot eer van Uw Naam, tot vreugde van ons allen,
door onze Heer, Jezus Christus uw Zoon,
die met U in de eenheid van de Heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
a. Amen.
Handoplegging

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Inloopwerk
Het inloopwerk is in Amersfoort over diverse plekken in de stad
verspreid. Zo is er Inloopwerk in Schothorst aan de Batostraat, in de
Binnenstad aan de Westsingel, maar ook in Kattenbroek. De
Amersfoortse kerken steunen het inloopwerk waar mensen terecht
kunnen voor een kopje koffie of thee, een luisterend oor, een
activiteit zoals een maaltijd. Iedereen kan gebruikmaken van deze
laagdrempelige voorzieningen. Deze collecte wordt mede
aangewend om dit werk te ondersteunen. Van harte aanbevolen.

2.(Rood)
Offerandelied

Liedboek 275

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

1, 3, 5

‘O leid mijn blindheid bij de hand’

2.

Wij die hier zitten bij elkaar
in één aanbidding, licht en stil,
maak ons uw zoetheid openbaar,
ons één van hart en één van wil,
als ranken naar omhoog geleid,
o wijnstok van de eeuwigheid.

3.

Verzadigd met één brood zijn wij,
één lichaam en Gij zijt het hoofd.
Eén lied van lof en eer maakt Gij
het leven dat in U gelooft.
O liefde die ontbloeit uit pijn
wij zijn van U in brood en wijn.

Aanvaarding en verwelkoming (staande)
v. Gemeente, belooft u de nieuwe ambtsdrager te
ontvangen in uw midden en haar naam hoog te
houden bij God en bij de mensen?
a. Ja, dat beloven wij!
Danklied

Hervormingsdagcollecte

t William Ewart Gladstone (1809-1898) ‘O lead my blindness by the hand’
vert J.W. Schulte Nordholt, m John Bishop 1700 LEICESTER

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)

Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
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.
Dit is het geheim van het geloof:
Acclamatie

v.

U komt onze dank toe,
HEER onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt,
een Schepper, een Bevrijder,
HEER boven alle machten,
Vader en Moeder tegelijk,
ons Licht en ons Leven,
namen honderd-uit.
U komt onze dank toe
omdat Gij Liefde zijt:
een God die ons geen lot oplegt,
maar onze lotgevallen deelt,
die ons falen vergeeft
en onze feilen draagt,
die zich ons lijden aantrekt
en zich verheugt in onze vreugden.
Daarom spreken wij ons voor U uit
met allen die uw Naam hoog houden
in lief en leed,
in leven en sterven,
en zingen U toe:

Sanctus en Benedictus
v.

v.

Bijeen tot zijn gedachtenis
bieden wij U aan
onszelf en al wat van ons is,
geschonden en gehavend,
en bidden wij U, o God:
beziel ons van uw Geest,
dat wij in staat zijn
om te doen wat ons is voorgedaan,
te breken en te delen
ten dienste van uw Rijk.
Want zo kunnen wij U danken,
zo maken wij uw Naam groot,
zo krijgt uw Naam betekenis
onder de mensen,
nu en alle dagen
tot op de dag dat alles nieuw zal zijn,
door Jezus Christus, onze Heer,
die ons leerde 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.

Liedboek 404b

U komt onze dank toe,
HEER onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij is het Woord
dat ons uw liefde verklaart,
Hij is in levenden lijve
uw ontferming, vergeving, genezing,
Hij geeft ons een teken
van wat liefde mag heten.
want 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:

Vredegroet

In deze dienst

Agnus Dei (staande)

Liedboek 408b

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

‘Laetabimur in salutari tuo’
gregoriaans

Laetabimur in salutari tuo:
et in nomine Domini Dei nostri magnificabimur.
Nun cognovi quoniam salvum fecit Dominus christum suum:
exaudivit illum de caelo sancto suo,
in virtutibus salutis dexteraei eius.

Voorganger:
ds. Jan van Baardwijk
Cantor/organist: Cees-Willem van Vliet
Vanmiddag
17.00 uur

Muziek op de Berg

Woensdag 31 oktober 2018
19.30 uur
Avondgebed
Zondag 4 november 2018 | Allerheiligen
09.30 uur
geen dienst
10.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van Baardwijk
Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.

Onze vreugde is het heil dat Gij hebt gebracht;
wij gaan groot op de Naam van de Heer onze God.
Dit weet ik zeker: de Heer schenkt de overwinning aan zijn
gezalfde, hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de
overwinning door zijn machtige hand.
Psalm 20: 6.7 (communio voor deze dag)

Slotgebed
v. Gij, die ons opricht
en ons de ogen opent
door Jezus, uw Zoon,
laat heel de wereld
tot de erkenning komen
van wat tot vrede strekt:
liefde en rechtvaardigheid
in mededeelzaamheid,
deze dag en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
Slotlied (staande)

Liedboek 834

Zending en zegen
v. …

Muziek

‘Dona nobis pacem’
Dialogue sur les grands jeux | uit Messe pour les
couvents | François Couperin

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).

