Bergkerk Amersfoort | Zondag 4 november 2018, 10.30 uur
Allerheiligen

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. en trouw blijft aan wat Hij begon.
v. Oordeel niet naar ons falen
a. voltooi wat onvolmaakt bleef.
Intredepsalm (staande) Antifoon (c)
Juich, rechtvaardigen, voor uw God,
loof Hem, Gij oprechten.

Liedboek 33

Ps. 33, 1 / Liedboek 724

1a 2a

Antifoon (c)
Kyrie en Gloria (staande)
v.
Gevelsteen Amsterdam, 17e eeuw

De verkenners, er op uit gestuurd om het beloofde land te
onderzoeken, blijven lang weg. Als ze eindelijk terugkeren
blijken de vruchten uit dat land 'overvloeiende van melk en
honing' enorm te zijn. Ze zeulen een reusachtige druiventros
met zich mee. Maar wat als de druiventrossen al zo groot
zijn, dan zullen de mensen wel reuzen moeten zijn? Numeri
13 vertelt het verhaal van de strijd tussen vertrouwen en
angst, van een volk dat moe is en onzeker.
Op deze zondag nabij Allerheiligen noemen wij de namen
van hen die ons zijn voorgegaan, bij elke naam ontsteken wij
een licht aan de paaskaars. Zo gedenken wij onze geliefde
doden, wij noemen hen in één adem met de Naam van de
Eeuwige, onze God. Wij vieren de gemeenschap met
Christus, in de tekenen van brood en wijn, verbonden met
elkaar en verbonden met hen die ons zijn voorgegaan.

Liedboek 299d

Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:

Kinderen in het midden
DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Eeuwige,
die door het leven en sterven
van uw getuigen
uw Naam geheiligd hebt
in hemel en op aarde,
onderricht ons door uw Woord,
doe ons opstaan in uw licht
en geef dat wij uw heerlijkheid mogen zien
door de barmhartigheid
van Jezus, uw Zoon,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
Thora

Numeri 13, 17-33
lector: Tom Segaar

INTREDE

Psalm 34

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

Stilte
Mededelingen
Muziek

Antwoordpsalm

Toccata ‘Wachet auf! ruft uns die
Stimme’ | Hugo Distler (1908-1.11.1942)

"Wachet auf," ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
"Wach auf du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde!"
Sie rufen uns mit hellem Munde:
"Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohlauf, der Bräutigam kommt,
Steht auf, die Lampen nehmt!
Halleluja!
Macht euch bereit
zur Hochzeitsfreud;
Ihr müsset ihm entgegen gehen!"

1.

3.

Loven wil ik de Heer te allen tijde,
de lof Gods geef ik stem, altijd weer;
en mijn ziel al in trots de Heer prijzen:
wie verdrukt is hoort het met verrukking.
Verheerlijkt mét mij, de Heer,

R

verheffen wij zijn naam eenparig.
Ik zocht de Heer: Hij gaf mij antwoord,
Hij heeft mij bevrijd van mijn angsten.
4.

Die op Hém zien stralen als licht,
hun gelaat draagt nimmer vernedering.
Zie, er was een verdrukte die riep:
de Heer heeft hem antwoord gegeven,
hem verlost uit al wat hem kwelde.

R

Wenn du an jenem Tag
Die Toten wirst aufwecken,
So tu auch deine Hand
Zu meinem Grab ausstrecken;
Laß hören deine Stimm'
Und meinen Leib weck auf
Und führ ihn schön verklärt
Zum auserwählten Hauf'!

R

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps. 34b

Epistel

Bei seiner Eltern Grab,
Auf daß er seine Ruh'
An ihrer Seite hab'

v.

Openbaring 7, 9-12

Wij ontsteken een licht voor allen die wij in stilte
willen gedenken…

lector: Wim van Diermen

Lied
Alleluja (staande)

Liedboek 732

1c 2a 3c 4a

Gedachtenisgebed

Refrein (1x voorgezongen)
DE MAALTIJD VAN DE HEER
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Kerk in Actie

c.
a.

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en ik zal u verkwikken.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Evangelie (staande)
beantwoord met:
c.
a.

Matteüs 5, 1-12a

Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Uitleg en verkondiging
Stilte

DE GEDACHTENIS VAN WIE ONS ZIJN VOORGEGAAN
v.

Wij noemen de namen van hen die ons zijn ontvallen…

Gelegenheid om naar voren te komen en zelf een licht te
ontsteken aan de Paaskaars
Muziek

Partita ‘O Gott, du frommer Gott’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 767

In Jakobus 3 vers 18 staat: “Waar in vrede wordt gezaaid, brengt
gerechtigheid haar vrucht voort voor hen die vrede stichten.” Deze
tekst geeft het uitgangspunt aan van de zendingsactiviteiten van
onze Kerk. Het zendingswerk is er onder meer op gericht mensen de
bevrijdende kracht van het evangelie in hun leven te laten ervaren,
zodat er ruimte voor verzoening komt. Verzoening in diverse landen
waar moslims en christenen regelmatig in conflict zijn met elkaar.
Conflicten die te maken hebben met armoede en de verdeling van
grond en rijkdom maar vaak ten onrechte worden geweten aan de
religieuze tegenstellingen. Het uitdragen van Gods liefde wereldwijd
wordt binnen onze kerk mede door Kerkinactie.

2.(Rood)
Offertorium

Onderhoud wijkkerk en gebouwen
‘The Lord is my Shepherd’
uit: Requiem | John Rutter (b. 1945)

The Lord is my shepherd;
therefore can I lack nothing.
He shall feed me in a green pasture,
and lead me forth beside the waters of comfort.
He shall convert my soul,
and bring me forth in the paths of righteousness,
for his Name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil;
For thou art with me:
Thy rod and thy staff comfort me.
Thou shalt prepare a table before me
against them that trouble me:
thou hast anointed my head with oil
and my cup shall be full.
But thy loving‐kindness and mercy
shall follow me all the days of my life:
and I will dwell in the house of the Lord for ever.
Psalm 23

O Gott, du frommer Gott,
Du Brunnquell guter Gaben,
Ohn' den nichts ist, was ist,
Von dem wir alles haben:
Gesunden Leib gib mir,
Und daß in solchem Leib
Ein' unverletzte Seel'
Und rein Gewißen bleib'
Laß mich an meinem End'
Auf Christi Tod abscheiden,
Die Seele nimm zu dir
Hinauf zu deinen Freuden,
Dem Leib ein Räumlein gönn

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)

Acclamatie

v.

Gezegend zijt Gij, Eeuwige,
om de ontferming
waarmee Gij naar onze wereld omziet,
elke rechtvaardige herkent Gij
als baken naar toekomst,
elk teken van liefde
ziet Gij aan als haar redding.
Zo stijgt onze stem boven onszelf uit
en verbindt zich met het lied
de eeuwen door gezongen.
Met al uw getuigen, met alle heiligen
en allen die hebben volhard
in geloof, in hoop, in liefde zingen ook wij:

Sanctus en Benedictus
v.

Liedboek 404d

Gezegend zijt Gij om Jezus Messias,
de Rechtvaardige om wie Gij ons vasthoudt.
Niet tevergeefs heeft Hij geleefd,
in zijn trouw aan U een baken voor mensen.
Tot het uiterste gegaan om uw wil te doen
gaf Hij zichzelf opdat wij zouden leven,
zoals in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
toen Hij brood nam en U zegende,
het brak en aan zijn leerlingen gaf en zei:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam, gegeven voor jou,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook de beker,
sprak de dankzegging uit en gaf de beker rond:
Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed. Doe dit, steeds als je die drinkt, tot mijn
gedachtenis.
Dit is het geheim van het geloof:

v.

Verenig ons met allen die ons voorgingen,
met allen die wij uit handen moesten geven
en die wij met liefde gedenken.
Wees hier aanwezig met uw Adem,
tot onze troost en vrede.

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)

Liedboek 408d

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

‘Lux aeterna’
uit Requiem | John Rutter

I heard a voice from heaven saying unto me.
Blessed are the dead who die in the Lord,
for they rest from their labours:
even so saith the Spirit.
Lux aeterna luceat eis Domine:
Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Moge het eeuwige licht hen beschijnen, Heer,
met uw heiligen tot in eeuwigheid,
want Gij zijt genadig.
Geef hen de eeuwige rust, Heer,
en dat het eeuwige licht hen beschijnen moge.

Slotgebed
v. Gij,
die zachtmoedigen zalig spreekt,
ga ons voor op de weg van de vrede
en maak ons tot uw kinderen,

a.

die gesterkt worden door uw Geest,
opdat heel de wereld mag delen
in de vreugde die geen einde heeft
omwille van Jezus, uw Zoon,
deze dag en heel ons leven.
Amen.

Slotlied (staande)

Liedboek 725

1a 2c 3a 4a

Zending en zegen
v. …

Muziek

Sonate de clarines
Padre Antionio Soler (1729-1783)

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).
U kunt, als u dat wilt, het door u aangestoken kaarsje van
de tafel mee naar huis nemen om daar de gedachtenis voort
te zetten.

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Orgel:

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

Komende diensten
Woensdag 7 november 2018
19.30
Avondgebed
Zondag 11 november 2018 | Sint Maarten
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk
Vergeet niet de mededelingenbrief in de hal!
Mocht u die digitaal willen ontvangen, stuur dan een mail naar
scribaat@bergkerk.nl

