Bergkerk Amersfoort | Zondag 11 november 2018, 10.30
uur | Gedachtenis van Martinus van Tours, ‘Sint Maarten’

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.
Intredelied (staande)

‘Het licht van Christus zoeken wij’

Reliëf in brons boven de deuren van de Domkerk in Utrecht
in 1995/'96 gemaakt door Theo v.d. Vathorst
De deuren zijn onthuld op 8 november 1997, exact 1600 jaar na het
overlijden van Sint Maarten. Het grote ronde reliëf in de puntboog boven
de ingang verbeeldt St. Maarten, aan wie deze kerk oorspronkelijk gewijd
was. Met een gebaar dat de hele mensheid lijkt te willen omvatten strekt
St. Maarten beide armen uit naar het Domplein. Het is een eigentijdse
weergave van het bekendste moment uit het leven van St. Maarten, het
delen van zijn mantel met een naakte bedelaar. Het zwaard waarmee dat
gebeurd heet te zijn is hier weggelaten, en ook het traditionele paard is
niet te zien. Deze daad van naastenliefde staat hier voor het "kleden van de
naakten".

November, de laatste zondagen van het kerkelijk jaar, de
liturgie is ver weg van Pasen, de schaduwzijde dringt zich
steeds meer op. Tijd om de balans op te maken. Waar komt
het op aan? Jezus vertelt (Mt. 25) over te eten geven, te
drinken geven, huisvesten en kleden. Hoe kijk je naar
mensen? Kijk je ze aan, in hun ogen, zie je wat ze nodig
hebben om meer mens te kunnen zijn? Hoor je hun roep
om nabijheid, geborgenheid? En als je dat doet, … aan de
minsten … dan weerspiegelt dat in de ogen van de ander,
de Messias.
Voor bisschop Martinus van Tours betekende dat het delen
van zijn mantel. 11 november is zijn dag geworden, Sint
Maarten. Via de mantel van Sint Maarten komen we uit bij
een woord van onze tijd: ‘mantelzorg’. We willen er op de
‘dag van de mantelzorg’ bij stil staan.

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

‘Het licht van Christus zoeken wij’
Jan Jansen

2.

Het licht van Christus zagen wij:
Martinus bracht het ons nabij.
Zijn eer was niet zijn bisschopsmacht,
maar wat hij aan de mensen bracht.

4.

Het licht van Christus dragen wij.
O Heer, in deemoed vragen wij:
maak ons toch als Martinus vrij
uw licht te volgen in de rij.
t Riet van Haeringen
m ‘Nun jauchzt dem Herren, alle Welt’ (Hannover 1646)

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

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. God, Heer van de hemelse machten,
U bekleedde uw dienaar Martinus
met een geest van dienstvaardigheid
en gaf hem een plaats
midden in uw Kerk
als een gids op de weg van toewijding.
Geef ons de vrijheid
het licht van zijn voorbeeld te volgen,
opdat wij worden bekleed
met de mantel van gerechtigheid
in het huis van uw vrede.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
a. Amen.

“Stipkerken” kunnen zelf ook profiteren van de deskundigheid van
het justitiepastoraat.

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

2.(Rood) Kosten predikantsplaatsen
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten

Jesaja 61, 1-3d
lector: Clarisse van Gorkom

Antwoordpsalm

Psalm 112

Offerandelied

Liedboek 775
1a 2c 3a 4c 5a 6c 7a

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

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

1.

Gelukkig de man die de Heer vreest,
diepe vreugde vindt in zijn geboden;
zijn stam zal sterk wezen op aarde,
het geslacht der oprechten is gezegend.

Stil gebed
a.
R

2.

Want de oprechten daagt licht uit het duister.
Genadig, barmhartig, rechtvaardig.
- Zijn loon vindt de man die gul uitleent,
naar betaamt orde stelt op zijn zaken.
R

3.

Want hij staat voor immer onwrikbaar:
de naam van de rechtvaardige blijft leven.
Opspraak hoeft hij niet te duchten;
vást verlaat zich zijn hart op de Heer.

R

Zijn standvastigheid is zonder vrees,
aan het eind braveert hij zijn belagers!
Waar nood is geeft hij overvloedig:
zijn gerechtigheid trotseert de tijden.

R

5.

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)

‘Lied bij het uiteengaan’

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps. 112a

Evangelie (staande)

Matteüs 25, 31-40

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339b

Uitleg en verkondiging

HET VERHAAL VAN SINT MAARTEN
Lied

Liedboek 744

1a 2c 3a 4c 5a

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Werk onder gevangenen
De leefwereld van ex-gedetineerden heeft zo z’n eigen problemen
en is niet zonder valkuilen. Kerken met Stip is een projectgroep van
het protestants en katholiek justitiepastoraat en wordt ondersteund
door verschillende kerken in en buiten de gevangenissen in
Nederland. Reeds tijdens de detentie kan het justitiepastoraat
geïnteresseerden op weg helpen naar een KERK MET STIP.

2.

Zegen dit huis, waarin uw licht
de duisternis weerspreekt,
waar dromen worden tot gebed

4.

dat ooit uw Rijk aanbreekt,
waar uw gemeente adem schept,
zich aan de lofzang laaft,
zij zingend van uw Geest geniet
en zich reisvaardig maakt.

In deze dienst

Gezegend huis, dat op U bouwt
en torent in de tijd,
dat reikhalst naar de stad van goud,
naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn
biedt Gij uw loofhut aan!
Roep ons tot pelgrims die van hier
gezegend verder gaan.

Cantorij gevormd door de kerkenraad van de Bergkerk

t Sytze de Vries, m K.N. Naylor (1931-1991), Coe Fen

Zending en zegen
v. …

Muziek

Praeludium c-moll | BWV 546
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).

Voorganger:
Cantor:
Orgel:

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

Diensten komende week
Woensdag 14 november 2018
19.30 uur
Avondgebed
Zondag 18 november 2018 | 26e Zondag na Pinksteren
09.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk
Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.
Als u deze digitaal wenst te ontvangen, stuurt u dan een email
naar scribaat@bergkerk.nl

